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Forord
Dette skrift handler om det hus jeg har boet i de sidste 56 år.
Ved et møde hos min underbo Gottfred Eickhoff ca. 1982 bad professoren i Kunsthistorie
Hakon Lund mig nedskrive, hvad jeg vidste om husets forskellige faser og da
Materialgårdens forhistorie naturligt havde interesseret mig, da jeg havde haft glæderne
ved dets rige kunstneriske udsmykning, og da jeg havde hørt meget om dets tidligere
beboere siden vi i 1947 flyttede herind , sagde jeg selvfølgelig ja.
Det blev til som en studieopgave, da jeg ca 1986-87 som pensionist fulgte
universitetsundervisning i kunsthistorie og valgte dette selvstændige emne.
Den afleverede opgave var maskinskreven, vedlagt et mindre antal fotokopierede
illustrationer, og blev aldrig mangfoldiggjort.
Min søn fik dens tekst indscannet i 1991, uden at vi gjorde mere ved det dengang. Nu,
hvor jeg er blevet 95 år og har en scanner, og der også er blevet mulighed for lidt farver, og min søn som pensionist har fået tid (og interesse: det var også hans hjem i mellemskole
og gymnasium) har vi besluttet at samle tekst og illustrationer i et lidt mere indbydende
format, så arbejdet ikke skal være helt spildt, men måske være værd at bladre I for dem,
der kommer efter os.
Men det er nok værd at advare lidt, og komme med nogle forbehold.
En stor mangel er, at det næsten udelukkende er Materialgårdens sydfløj der behandles og
at billedhuggerskolens historie ikke belyses.
Vi har heller ikke orket at revidere og komplettere teksten om sydfløjen og dens beboere,
som i visse afsnit går i hvad der for de fleste vil synes ulidelig kunsthistorisk detalje
omkring forhold mellem husets udsmykning og temaer i de pompeianske fund, og i andre
afsnit strør om sig med navne på kunstnere, der ikke identificeres nærmere.
Vi har heller ikke overkommet at opsøge / producere illustrationer af alle de billeder og
detaljer der omtales, skønt noget sådant var ønskeligt.
Og, værst af alt, vi har ikke fået oparbejde de inkluderede illustrationer så farverne kom
blot I nærheden af de rigtige.
Det foreliggende hæfte er jo nu imidlertid på elektronisk form, som det står andre og
senere beboere frit at komplettere og forbedre.
Da huset nu i foråret 2002 skal restaureres igen, ser det jo ud til at det vil bestå flere
generationer endnu. Så måske vil nogen få lyst til at komplettere, forbedre og videreføre,
hvad der her er påbegyndt.
I taknemlighed til dem, der lagde deres kærlighed i dette hus og dets omgivelser.
Minna Bjerg
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Forhistorien

Når man skal give en beskrivelse af "Materialgården" og dens
historie må man i bogstaveligste forstand begynde fra bunden.

Van Wijcks stik fra 1611 viser tydeligt, at om ikke
Frederiksholmskanal var Verdenshavet, var hele området
udenfor Slotsholmen vand, aftegnet med bølger og små både.
Ganske vist var der til stadighed blevet foretaget opfyldninger
for at forbinde og byggemodne de mange holme, der lå
udenfor den egentlige havn (blandt andet med de dynger af
skrald, der ophobedes på kajen) men vort område må altså på
dette tidspunkt have stået under vand.

Ca 1400

1649
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Først da Vestvolden, under Frederik den Tredie, forlængedes,
blev det aktuelt at foretage en opfyldning for at forbinde den
med Slotsholmen.

1660

1674

Man havde tænkt sig området gennemskåret af kanaler efter
samme princip som Christians havn; men det blev på grund af
pengemangel, kun til een:Frederiksholms Kanal. Med hensyn
til bebyggelsen, brugte man samme fremgangsmåde som på
Christianshavn; det drejede sig jo også her om et terrain, der
endnu delvis stod under vand.
.Man tilbød borgerne, at de gratis kunne overtage grundene,
mod at forpligte sig til at opfylde og bebygge dem
.
Oprindeligt var det tanken at udstykke 224 lige store parceller;
men de blev øjnsynlig for små, for man gik over til en ny plan
:4 tværgader og 80 grunde . (Tegnet af den hollandske
ingeniørofficer Henrik Ruse.) I årene l668-76 blev størstedelen
afhændet, men bebyggelsen gik dog langsomt,så ved en
forordning af 1680, blev der givet en frist på tre år til at
afslutte byggearbejdet. Det hjalp nu ikke noget videre-, så i
1693 forsøgte man sig med en skattelettelse for dem, som
genemførte byggeriet; højest for dem, der byggede
grundmurede huse. Den sydligste del, mener man aldrig er
blevet udbudt. Dette område blev i 1680 erne overtaget af
militæret, der flyttede fra sit tidligere domicil i Rigensgade.
Der blev så her bygget en materialgård; også en række andre
bygninger, hvoraf en senere blev sløjfet til fordel for Kongens
Bryghus.
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I tidens løb var det blevet skik også at opbevare materiale til
civilt byggeri på dette centralt beliggende område; og da
J.C.Ernst i l716 blev Generalbygmester, lykkedes det ham at
inddrage den mindre bebyggede nordlige del, udelukkende til
brug for Civiletaten.
I skellet mellem de to
Materialgårde 1å, og ligger
endnu, et lille bindingsværkshus, som oprindeligt
beboedes af Foderknægten
fra Materialgården. Weilbach
mener, at det, på grund af
placeringen, må være opført
før Materialgårdens område
blev delt i 1710. Men
Hanne Råbymagle har, 1987
oplyst, at det i de ellers
fyldige registre ikke nævnes
før 1720, så årsagen til
knækket på skellet, blir nok
aldrig opklaret.
På den bageste del af grunden, havde Materialforvalteren
sin bolig, og desuden var der forskellige bygninger, der
brugtes til værksteder og til opbevaring af allehånde
materialer. Endnu indtil opførelsen af Girobygningen,
fortsattes på stedet en livlig virksomhed, i et Klondyke af
småværksteder og faldefrdige skure.
Ud mod Kanalen, 1å det store Materialhus fra 1680. Her
arbejdede tidens billedhuggere.
De mest kendt var:
Diderik Gercken (1692-1748) af gammel tysk
håndværkerfamilie; formodentlig indkaldt af farbroderen,
Andreas Gercken, der var kgl.. Stenhugger, og som også
udførte Christian Vs sarkofag. Diderik Gercken arbejdede her
fra 1737; han udførte bl. a. altertavlen i Helligåndskirken og
Sandflugtsmonumentet i Tisvilde.
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Simon Carl Stanley (1703-1761) blev Hofbilledhugger i
1746. Han var meget alsidig, udførte ornamenter af alle arter,
stukarbejde, rammer, kakkelovne o.s.v. Hans fornemste
arbejde er "Ceres" i Fredensborg Slotspark.
Til Wiedewelt blev der bygget et stort atelier i træ; muligvis
har han allerede her påbegyndt det første af de kongelige
sarkofager til Roskilde Domkirke. Det er usikkert om han
allerede har haft bolig i det gamle
bindingsværkshus. I betragtning
af at der ikke er tegnet nogen
bolig på planen til det første nye
hus, er det nok mere sandsynligt,
at han, der ikke var gift, har boet
mellem sine arbejder i "Skuret"
bag huset. Endelig kan han da
1720?
også have logeret et eller andet sted i
byen.
Hovedhuset var i 1750. så forfaldet, at den kgl. Bygmester,
Fortling bad om en nedrivningstilladelse og foreslog opført et
nyt grundmuret hus, bestående af to store rum,støttet af fire
piller, på hver side af en gennemgående port . Denne første
plan er betegnet; " Zeichnung des Køniglige Civil Etats
Mateerial Hoffs Pack und BildhauerWerchstell-Gebaude."
Kort efter døde Fortling og i 1761 overtog den nye Hofbygmester
Anthon projektet. Efter dennes plan tænktes Hr. Professor
Wiedewelt.Det varede dog nogle år inden arbeidet kom i gang; så
det tog sin t id inden Wiedewelt kunne tage sin nye bolig i
besiddelse.

Ca 1760

Ca 1795
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Fortlings Plan adskiller sig fra de senere ved en større højde.
Den har en række ensartede, ganske lave kældervinduer, måske
kun blændinger under stueetagens, der er fordelt med 7 vinduer+ 3
vinduer+port +3.vinduer +7.vinduer i husets længde. Den har flere
kviste end senere; 3,mindre pa hver side af 5 større over
midterporten; da hele husets indre er anvendt til to sto re rum,eet
på hver side af porten, synes jeg,det ser lidt mærkeligt ud, men da
der ikke er nogen opstalt, er det ikke muligt at se, om de blot er
lyskilder, eller om der er tænkt eneller anden udnyttelse af de store
tag-rum. De 5 skorstene kunne tyde på det.
Anthons Projekter.-1761. ff.

Der synes at have været en første plan med to rum, et større
og et mindre på hver side af porten, før den endelige,der både
er dateret og underskrevet;og som opbevares på
Nationalmusæet.

På den er indtegne så vel facaden som plan for en beboelse i
stueetagen; med kælderrum men uden udnyttelse af
tagetagen,der har 4 små kviste ;(i al fald er der ingen plan)
Den har, kun een skorsten, hvad der næppe kan have været
muligt i virkelighed Lejligheden adskiller sig ikke meget fra
den nuværende. Et tre fagsrum og to tofagsrum til gaden;
køkken og to rum med ialt tre fag vinduer af samme størrelae
til gården. Et mindre atelier i to fag til gården plus et meget
stort i tre fag, i hele husets dybde.
Bemærkelsesværdigt er dørenes placering. Der er ikke
angivet nogen køkkendør, hverken til gården eller, som nu, til
trapperummet, men kun indtil det første og største af rummene
til gården. Dette har ikke kunnet være tænkt til soverum; med
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sine fire døre, har det måske nærmeat været en slags forstue.
Rummet bagved i eet fag har kun een dør og ingen kakkelovn,
så det har nok været et egentligt soverum en "Alkove "
På taget er indtegnet noget, der måske skal antyde en mulig
kvist til gården; desuden to forskellige vinduer, måske også
representerende en valgmulighed.
Se, det var planen; men det hus, som blev bygget, afveg på
flere punkter derfra, selvom den i hovedtræk har været den
samme op gennem årene.

Wiedewelts og Dajons Hus.

Huset er grundmuret, i Flensborg Teglsten; tildels på en
sandstens sokkel. Det stærkt udhængende tegltag af røde
vingesten var vel det samme som idag; evigt repareret men
øjensynlig ikke fornyet. Det forbindes med muren gennem en
kraftigt profileret gesims, der dog afsluttes med en plan

10

stenrække. Muren er idag berappet og gulmalet på gadesiden
til gården; mens den er mørkerød, nærmest dodenkop, til

havesiden. Denne farve har ialtfald gavlen også haft engang;
det viser et maleri af H.W. Bissens frokostbord; men på
Wiedewelts tid kan det selvfølgelig have haft helt andre farver.
Gesimsen er idag hvid, ligesom vinduerne; dens hjørner er af
sandsten. Enkelte steder afslører det nedsivende vand, fra
utætte tagrender, at forbandet ikke er helt regelmæssigt, det
skyldes måske blot tilfældige reparationer i tidens løb. En
køkkendør omtales mærkværdigvis ikke i nogen af
taxationerne; derimod afslører et lavt buestik, hvor Freunds
køkkendør, måske allerede i Wiedewelts tid, har været. Det
sidder så højt, at der må forudsættes en ret høj udvendig
trappe; formodentlig har den været i stil med den meget enkle
trappe, der på et senere tidspunkt, førte fra salen ned til
gården.
På havesiden er der i muren under atelierets vinduer, to lave
blændingsfelter med vinduesstik over. Da der var jordgulv,
uden kælder, kan her ikke have været vinduer; de må være til
pynt, for at føre rækken igennem. De nuværende
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kældervinduer er, i 1987, fornyede, og underkanten er hævet
for at komme klar af det voksende jordlag; oprindelig var de
altså en smule højere end de nuværende.
Anthons Facadeplan viser, til gaden tilsvarende blændinger,
der fortsætter i en række små ensartede vinduer; vel magen til
de små tophængte,der idag findes under den gamle tegnestue.
De højere, i den sydlige ende har muligvis været identiske
med de nuværende; d.v.s. to sidehægte fløje med 2x4 ruder.
På muren er der endnu rester af de udvendige skodders beslag.
Over den tofløjede port midt i huset, er der et meget fladt
buestik.
Frederik Weilbach påviser en uoverensstemmelse mellem
Fortlings udkast og Anthons tegning til porten, klart beroende
på, at husets højde er reduceret. Til at begynde med var der
tale om en ren værkstedsbygning, og først senere er boligen
kommet ind i billedet. Denne behøvede ikke så stor højde, så
man kunne spare sten ved at føre atelierne ned til jorden uden
kælder, og til gengæld lade det gå helt op til hanebjælken, og
det gjorde man så.
Den store kvist over porten findes ikke på nogen af de to
bygmestres tegninger men har været der fra første færd.
Weilbach har i bygnings-regnskaberne fundet, at stenene til
huset er leveret før opførelsen er påbegyndt, mens de til
kvisten nødvendige, først er kommet til efter i gangsættelsen.
Fortlings mange kviste erstattedes på Anthons plan med to
små kviste med trekantgavle. Hvad der er kommet op at stå er
usikkert. Taxationerne omtaler slet ikke loftsrummene før i
1846, hvor der noteres: 1 atelier og 7 rum. De kan selvfølgelig
godt have været der før; ligesom de øvrige senere kviste:
Foruden de tre små kviste over atelieret (der sidder
ret højt) tre lidt større, lavere placeret, over stuerne.
Wiedewelt havde mange mennesker boende hos sig;
foruden en ældre ven, to søstre og en tjenestepige, så han
kunne godt have haft brug for flere rum end værelserne i
stueetagen. Et mindre fremspring af bygningens midterste
trediedel omkring porten, må være forsvundet på vejen fra
tegnebordet til virkeligheden.
Line Bregnhøj har påvist, at de nuværende vinduesrammer i
de 5 høje vinduer til gaden, ikke er oprindelige; de mangler de
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to første malelag og da tilmed den ydre karms træværk er øget,
kan vi nok gå ud fra, at den første bygnings vindues-gang har
været regelmæssig, som på planen, og gætte på, at det har
været Freund, der har ændret dem.
I det nuværende hus er - til gaden- det midterste ateliervindue
større end de andre og er ikke hængslet. Det oprindelige har
sikkert været magen til de andre. Vurdering siger kun:
Engelske Rammer og ordinarie Glas. Vinduesgangen til
havesiden har sikkert også været regelmæssig som planen,.det
forekommer sandsynligt at det ene af de nuværede
køkkenvinduer kan være oprindeligt; i 1946 var der endnu
"ordinarie glas" i enkelte af ruderne. Det blev da også brugt
som model for de nye vinduer, der da blev indsat, for at bringe
orden i den umulige facade, der var opstået ved de forskellige
ombygnnger og genskabe lidt af den oprindelige harmoni.
Hvornår det store vindue i ”Kabinettet” er indsat, har jeg
ikke kunnet finde frem til; men i al fald må det være efter
Freunds tid. En ganske vist anonym og udateret plan i
Nationalmusæets arkiv, viser tydeligt hans inddeling af
rummene med tre ensartede vinduer; eet i det første mindre
rum, eet i det større, og eet i toiletrummet. Der var heller ikke,
i 1946, da loftet havde rester af sin dekoration, nogen spor af
Freund på vinduesrammen.
Derimod kan man nok have Freund mistænkt for at være
ophavsmanden til det store vindue i det lille atelier; det er
nemlig aftegnet somet dobbelt vindue på den omtalte plan.
Edv.Bentzens maleri af H.V.Bissens atelier viser et vindue
som det nuværende; det har samme bredde, svære skodder for
den nederste halvdel og opklappelige solskærme for de
øverste, i stil med dem, der endnu fandtes i 1946.Som sagt gav
alle disse forandringer et resultat, der var nok så langt fra den
Wiedeweltske harmoniske regelmæssighed
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.
Ingen af de første tegninger til huset har nogen plan af
loftetagen, eller opstalt, der viser gavlen; så her er vi for alvor
på gyngende grund. Først vurderingen fra 1866 omtaler: ”Et
værelse i Gavlen med et stort Fag i to Afdelinger”. Man kan
dog formode, at rummet har haft sit nuværende udseende
allerede på Freunds tid. Hilkers aldrig udførte skitse til
dekoration af dette rum har ingen vinduesfelt, det mener jeg,
kunne tyde på, at der som nu har været eet stort vindue, med
fire-fløje; (måske med mindre ruder, i en tidligere
udformning.) Hvordan det har set ud oprindeligt, ved vi intet
om.
Husets Indre

Selvom ydermurene har været identiske med de nuværende fra
første færd,viser Anthons plan en anden opdeling af rummene
mod haven. Der er ingen tvivl om, at den er blevet fulgt ved
opførelsen, for taxator siger i den første vurdering. I et Fag et
Cabinet, loftet gibset, hvide vægge med Fodpanel, ei en
Kakkelovn, herved en Stue, Loftet gibset.to Fag. Der synes, på
papiret, at foreligge to varianter af rummenes indbyrdes
fordeling; men en undersøgelse af husets fundamentering viser
klart, hvilken der har været gennemført: Den hvor det største
rum støder op til køkkenet. Først vurderingen fra 1836. siger;
"Derbag en mørk Afdeling med Indgang af en dobbelt
Glasdør" d.v.s. den Freundske opdeling, der stadig er bevaret.
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Husets vægge har gennemgående været af samme karakter
som de nuværende. Første vurdering noterer:'Lærredsvægge
med Fodpanel; i Ateliererne, hvide vægge" De nuværende
paneler optræder først samtidigt med dekorationerne. d.v.s.
Freunds indretning.
I det nuværende hus, er det meget nemt at se, hvilke døre,
der er oprindelige. Tegnestuens og .salens rigt profilerede
gerigter taler deres tydelige sprog; de øvrige er udskiftede og
for størstedelens vedkommende, dekoreret af Freund.
Selve dørfløjene har to indrammede fyldinger Der er bevaret
to gamle kasselåse med et lille buttet dørgreb af jærn; de andre
er udskiftede af Freund. Også nogle af beslagene, ser ud til at
være de oprindelige. I kvistlejligheden, blev der i 1956 indsat
en udefra kommende gammel dør og nogle nye kopier.
Atelierne har haft jordgulv, mens der iøvrigt i huset har
været plankegulve med marmorfliser under kakkelovnene. I
kældrene dog gulv af mursten på kant i 5.rum og brolægning i
2.(Betongulvene optræder først i vurderingen fra 1942.)

I
det store værksted var der en åben kamin. Da rummet har hele
husets bredde og var ført helt op til hanebjælken, må der have
været godt koldt om vinteren, så det har nok især været brugt
til stenhuggerarbejde. Den støbegrav, man ser på billedet af
Bissenerne arbeidende med broncestøbningen af rytterstatuen
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af Frederik den 7. er sikkert lavet for tilfældet, og har ikke
noget med det oprindelige hus at gøre
. Den eksisterer ikke mere, og alle spor er slettede af det senere
betongulv.
Ved den første.vurdering, optræder i det store værksted, en
højst besynderlig genstand: en Maschin bestående af 4 stk.
pommersk Tømer sammenboltet med 6 Jernskruebolte, hver
med en Møtrik. Stellet består af lo pommersk Tømere, hvorudi
en Bom med 2 Jernringe. Jeg formoder, det har været en form
for hejseapparat til brug ved flytningen af de tunge
stenblokke; men hvad det så har været, figurererMaschinen
ikke oftere i vurderingerne.
Det store jernvindue der omtales i 1836, er ikke noteret
hverken I 1.eller2. vurdering; denne sidste har:for Vinduerne
indvendige Skodder, hver af 4 Fløje, og ikke noget om
ovenlys; så man kan nok slutte, at del ikke har været der i det
oprindelige hus.
Som Anthons, viser Freunds plan: To vinduer af samme
bredde som døren, og som husets øvrige vinduer; men da
begge mangler opstalter, har vi ingen oplysninger om højden
De nuværende høje vinduer har ikke samme størrelse og må
være af senere dato; dog vel ikke så sent som den store
istandsættelse i AnneMarie Carl Nielsens tid, da hele
tømmerkonstruktionen blev fornyet.
Angående kælderetagen har de første vurderinger kun et
enkelt notat :”Fra samme (det store atelier) .Nedgang til en
Kjelder. 2.fag med Sprosse rammer og ordinær Glas, samt
udvendige Skodder. Gulvet i samme af Jord.”
Loftetagen siger de heller ikke meget om. Først i 1866 omtales
et kvistværelse med et stort dobbeltvindue, Heldigvis kan vi
idag, med egne øjne, se det smukke, udskårne gelænder på
trappen til l.sal. Det må være fra fraWiedwelts tid, ligesom de
gamle døre.
Farverne
Brandtaxationens oplysninger om husets farver er naturligvis
meget sparsomme. Når der står "hvide vægge" gætter jeg, at
det betyder hvidkalkede, og når der står "under og omkring
vinduerne påmalet panel" hist og her et "lyst" eller "mørkt" og
ellers ingenting, ville vi faktisk ikke vide noget, hvis det ikke
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var for Line Bregnhøj og hendes afgangsopgave fra
Konservatorskolen.
I 1983 stod lejligheden længe tom, så der var en mulighed for
at komme til at foretage en undersøgelse efter alle kunstens
regler; heldigvis blev det
netop den af Freund urørte
Tegnestue, der blev det
centrale punkt.
Jeg låner hendes billede af
døren, der viser den, som
den så ud i perioden 194683. og hendes beskrivelse
af malelagene.
Rummets første bemaling
er lysegrøn både på væg og
træværk; dog er vinduer og
folde-skodderne
lyse.(Skodderne er lyse på
den indvendige side.)
Loftet er lyst, og
kakkelovnsvæggen kan være grå. Det ville være rimeligt at
antage, at den i denne periode har været marmoreret. En
afdækning af et større felt, vil måske vise det. Rummets syddør har ikke denne periodes bemaling.
Rummets næste bemaling hører også til perioden 17711829.Væggene males nu mørkere grøn, nærmest blågrøn, og
træværket beigefarvet. Dørfyldingen har i falsen mellem speil
og affasning en mørkeblå staffering. Kakkelovnsvæggen viser
en mørkerød. Dette sidste mener hun ikke er meget
sandsynligt, i betragtning af de øvrige farver. Der kunne
måske også her, være tale om en marmorering. Loftet har
sandsynligvis haft-lys limfarve.
Skodderne i det inderste rum er delt på midten, så der har
været mulighed for at skabe ovenlys det støtter formodningen
om,at det også i Wiedwelts tid har været arbejdsrum. de har på
bag siden stadig den lysegrønne farve, har aldrig været
overmalet. Væggen bag dem er lys rosa.
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Hvornår det andet malelag er påsat, er sevfølgelig usikkert;
men der er megen sandsynlighed for, at det må tilskrives
Dajon.
Line Bregnhøj fremsætter den teori, at syd-døren i
Tegnestuen skulle være indsat af Freund, med den
begrundelse, at den mangler de to første farvelag. Det er en
mulighed, men ikke helt sikkert, han kan jo have fjernet dem,
før han gik i gang med sin egen dekoration. Dørgrebet er det
samme som husets andre, og klart ikke fra Wiedewelts tid.
Hvordan de har været, har vi desværre ikke nogen prøver på,
den ene helt autentiske dør, den fra trappen til kvistværelset,
har kasselås med et lille jerngreb.
(De barokke messinggreb, som findes ovenpå, er indsat i 1946.)
Gård og Have.

Et emne med mange spørgsmålstegn. Et kort over
Materialgårdens område viser en meget snæver passage
mellem den og Foderknægtens hus, på trods af at dette ligger
en alen ind over grænsen til Den militære Materialgård.
Oprindeligt har der nok været indkørsel til hele området
mellem det gamle bindingsværkshus og Foderknægtens, for
Anthons plan viser ingen port; heller ikke omtales hverken
port eller et eventuelt plankeværk i nogen af vurderingerne før
Freund. Et kort, der er fra ca. 1795 ( se ovenfor) viser endnu
placeringen af det, til 'Wiedewelt opførte træskur", som ialt
fald har haft en betragtelig størrelse. Lige så bredt som det
senere store atelier,og endda et stykke længere; afstanden til
hovedhuset er ca. som dettes bredde. Om her har været have
eller gård, fremgår ikke, men det er vel utænkeligt, at der ikke,
da Wiedewelt kom til at bo i huset, blev etableret en eller
anden form for afgrænsning af hans private område; men hvor,
hvordan og hvornår, har jeg ikke kunnet finde frem til.(Der
findes en have-, men det er Materialforvalterens, og den ligger
i det modsatte hjørne af pladsen). .En plan fra ca. 1830, viser
en meget "krøllet" passage rundt om huset. Om det drejer sig
om en nyindretning, eller der allerede så sådan ud i tidligere
tid, fremgår ikke.
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På et maleri fra Bissens
gårdhave, ser man et
plankeværk, der op til
tag højde forbinder de
to huse og danner
rammen om porten tiI
gaden. Den har
tømmer, som til et hus,
og ser ud som den har
kunnet stå der siden
Wiedwelts dage; det
samme har kunnet være
tilfældet for
flisegårdens
vedkommende.
De første vurderinger, nævner ikke husets indgangsdør; det
kan ikke være den nuværende, der nok er den i 1836 omtalte.
Den er ganske I Freunds stil:
to fløje med 4 næsten
kvadratiske fyldinger over
hinanden, på bagsiden er den
forstærket med brædder,
sammenholdt med to rigler.
Den indstemmede lås er
forsynet med et meget enkelt
messing-dørgreb, som husets
øvrige, fornyede. Over den er
der et viftevindue. (Den
barokke dør i nabohuset
stammer ikke herfra, hvad
man måske kunne tro; den er
hentet andensteds fra, indsat
efter "Kirkelig Kunst"
overtog Lejemålet.)
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De to lokummer hører tydeligt til Hovedhuset, da der ingen
adgang er fra Fodermesterens gård. Placeringen viser, at der i
sidehuset senere må være foretaget en ombytning af døre og
vinduer. Det ville ikke være muligt med den nuværende
fordeling. Der synes at være et lille gårdsrum foran dem,
begrænset af plankeværker; med dør, dels til gården dels til
haven, den har mod syd et plankeværk, der fortsætter i
gavlmuren på et materialeskur.
Freunds plan har også to lokummer, men ingen placering af
dem og plankeværkerne.
Det er først i 1886, at taxator beskriver dette område: "der bag
en lille Gård, indhegnet med tre Fag Plankeværk, deri en glat
Dør. Sammesteds et Lokum af Tømmer óg Brædder i 2.dele.
Zinktag og Persiennedøre.(overstreget med blyant i 1894.)
Beskrivelsen passer fint på det, der endnu i 1946, stod på dette
sted.
Et Løvehoved, der
idag er indmuret i
væggen på havesiden,
blev 1946, fundet i
jorden, et eller andet
sted på området, jeg
husker ikke hvor. Det
barokke løvehoved,
med blomsterlignende
ører, sidder på en svær
stenplade, hvis form
kunne tyde på, at det
har været anbragt f.ex.
over en port. Højden er
56-58 cm.Bredden 4254 cm. Dybden ca.26
cm. Løver med blomster
i ørerne, er ikke så mærkelige, som man skulle tro. Allerede
Vitruvius har et smukt eksemplar af racen så den har jo haft
gode muligheder for at formere sig. Wiedewelt havde en meget
fin bogsamling; hvis det skulle være ham, der har skabt den, er
der endda mulighed for at den er en direkte efterkommer.
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Det fremgår af Mejers Efterretninger, at Wiedewelt i 1775 har
skænket Ornamentskolen 1) et Løvehoved i Gibs. 2). Et
mindre Løvehoved i lyseblåt norsk Marmor. Kopi efter
Antikken. Der er ingen mål eller beskrivelse føjet til
gibshovedet, men man kan vel slutte,at det ikke har været en
kopi og at det ikke har været et lille hoved. At det kunne være
modellen til vor haves løve, er selvfølgelig det rene gætteri.
Også de to medailloner ved døren til atelieret blev fundet og
sat op I 1946., de har samme form og størrelse.(ca.50 x 37cm.)
og hører klar sammen: modsat vendte profiler og samme lave

relief, i samme stil. Kvindehovedet har aks i håret,
mandshovedet har fuldskæg, bånd om panden og stærkt
lokket, nedhængende nakkehår; de er også af ukendt
oprindelse. En Demeter og Dionysos, muligvis slet ikke lavet
af nogen af .husets beboere, men Freund er vel et antageligt
gæt.
Først i 1894.taler taxator om "bolværk med slæbested " og de
første planers "Anløbstrappe" er på papiret ganske forsvundet;
den har nu nok alligevel eksisteret i virkelighedens verden, for
såvel Bissens som Freunds både omtales ofte.
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Johannes Wiedewelt (1731-1802)

Johannes Wiedewelt var født i København. Hans far var
billedhugger, og helt naturligt blev sønnen uddannet på
faderens værksted. Han arbejdede også for sin gudfar,
Hofbilledhuggeren Didrik Gercken og tegnede efter model
under Le Clercs vejledning, før han blev optaget på
Kunstakademiets skole.
"Det kgl. Akademi for de skjønne Kunster” kom til at spille en
umådelig stor rolle for Materialgårdens beboere i mere end
200 år. Det var oprettet i 1701 efter fransk mønster; d.v.s. det
talte mange æresmedlemmer blandt indflydelsesrige folk, også
ordinære medlemmer, der ikke var kunstnere.
Man ved ikke meget om hvordan, det fungerede; der har
øjensynligt allerede da været et ugentligt møde for Societetets
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medlemmer og gratis tegneundervisning for unge kunstnere i
"Ahlefelds Gård", senere også en slags værkstedsskole i
Kongens Gård bag Børsen. I 1754 flyttede Akademiet til
etagen over Kronprinsens stald på Christiansborg, hvor man
blev til 1753, da hele Akademiet flyttedes til Charlottenborg.
I 1754 oprettedes en fundats, der fastlagde organisationen:
En Præces, en Direktør og fra 6-12 Professorer; desuden
kunne optages et ubegrænset antal Medlemmer, efter at et
indsendt "Prøvestykke" var approberet.
De enkelte professorer uddelte Sølvmedaljer og hele
Collegiet en Guldmedalje på Kongens fødselsdag, den 31
marts; til den havde Majestæten knyttet en årlig udbetaling på
1400 rigsdaler, så man hvertandet år kunne sende to unge
kunstnere på et 6 år langt ophold i udlandet.
Undervisningstiden var fra 6-8 om aftenen; der tegnedes efter
model Tirsdag, Torsdag og Lørdag, mens undervisningen i
frihåndstegning, geometri, perspektiv og arkitektur fandt sted
på alle hverdage undtagen lørdag. Professorerne skiftedes til
"at stille modellen" for en måned, hvad de fik 25 rigsdaler for,
mens de ellers var ulønnede. Foruden dem blev der nu ansat 56 informatorer; blandt andet i anatomi og mythologi.
Saly havde ikke deltaget i planlægningen, men han var den,
der kom til at føre den ud i livet. Han var blevet udnævnt til
professor to dage før den kongelige indvielse af Akademiet, og
da Niels Eigtved kort efter døde, indsattes han som Direktør,
et embede han bestred i 17 år.
Den unge Wiedewelt havde da forladt København og det
gamle Akademi; allerede i 1750 havde han skrabet penge
sammen til en udenlandsrejse, og da faderen havde tilbragt en
årrække i Frankrig, lå det lige for at tage til Paris. Her blev han
vel modtaget; den altid hjælpsomme Wasserschlebe skaffede
ham ind på G.Coustou den Yngres værksted. Både her og på
Akademiets skole arbejdede han som marmorhugger. I 1753
vandt han en Sølvmedalje, hvad der gav Wasserschlebe
mulighed for ar skaffe ham en understøttelse fra Danmark: et
toårigt stipendie, uden først at have vundet en medalje
hjemme.
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Han kom til at opholde sig 4 år i Rom, hvor han mødte den
store interesse for Antikken, der fulgte på de mange nye
udgravninger. Af særlig betydning for ham blev venskabet
med Winkelmann, som han et par år boede sammen med, og
som han stod i stadig brevveksling med til Winkelmanns død i
1768.
I 1758. forlod Wiedewelt Rom og vendte, efter 8 år i
udlandet, tilbage til København, hvor han blev modtaget med
åbne arme. Han blev uden videre gjort til medlem af
Akademiet, hvor han, i 1772, da Saly trak sig tilbage, blev
valgt til Direktør. Med undtagelse af Abildgård, stod han, i de
mange år han kom til at fungere, på en god fod med alle
medlemmerne.
Det var en meget ærefuld post, men bestemt ikke nogen
sinecure. Akademiet havde til driften af skolerne en bevilling
på 4øøø rigsdaler, hvad der var ganske utilstrækkeligt, da den
skulle dække alle udgifter, også professorenes beskedne
honorarer. (Wiedewelt havde i 1781 ialt 300 rigsdaler om
året.) Direktionen kæmpede med en stadig voksende gæld, og
trods pengenes forringede værdi, var det umuligt at få Statens
tilskud forhøjet. Et par gange et extra tilskud på 500 rigsdaler,
var alt, hvad Wiedewelt opnåede med sine mange
bønfaldelser. Expositionen, den udstilling af medlemmernes
arbejder, som det med meget besvær var lykkedes at stille på
benene et par gange, gav trods et fint besøg kun få penge; man
måtte stadig tigge sig frem for at skaffe lys og varme.
Wiedewelt var ved hjemkomsten blevet udnævnt til
professor, først i "Perspektiven", senere også tilknyttet den af
Struense oprettede Ornamentskole. Denne nye afdeling var
sikkert til stor gavn for håndværkerlærlingene, der nød godt af
en kompetent kunstnerisk vejledning; men der var alt for
mange af dem. I 1776 var der f.eks ialt 516 elever på skolerne,
og ifølge regulativet skulle alle udkast, både til mester- og
svendeprøver, godkendes før arbejdets påbegyndelse, og igen
når det var udført. Det gav professorene et urimeligt extraarbejde og Direktøren desuden evige kævlerier med laugene.
Wiedewelt var også straks blevet udnævnt til kgl.
Hofbilledhugger, hvad der gav ham mange store bestillinger
og dernæst automatisk tildeling af atelier, og kort efter også
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bolig i den nyopførte længe langs kanalen: Staden
Kjøbenhavns civile Materialgård.
Akademiets skoler underviste jo kun i tegning, så i de første
år arbejdede en hel stab af håndværkere og kunstnere i
Wiedewelts store atelier. Han selv havde lykkelige år, travlt
beskæftiget på mange felter. Skrev et essay "Tanker om
Smagen udi Konsterne."(1762), lavede illustrationer til "Peder
Pårs" og samlede oldsager, både romerske og ægyptiske. Der
blev endogså lavet fest- og teaterdekorationer på hans
værksted.
Man har bevaret et herligt brev, hvor en medarbejder
fortæller, hvordan Directeuren d.v.s. Wiedewelt sammen med
Weidenkamp, i løbet af 14 dage ”forfærdigede tvende Statuer
for "Det Danske Theater" af nogle Støkker Tømmer, over
trockne med tykt Pap-papir. Hoveder, Arme og Been vare
gjorte af Gips, klædte med Sejldug, som til Slutning med
Limvand meleret med Kriid”. Ved afslutningen festedes slægt
og venner til langt ud på natten. I Atelieret, ved Siden af
Statuerne, blev opstillet Borde af løse Brædder, hvorover var
lagt et Stykke blåternet Tøy. Man drak Porte-øl af Trækander,
så det er nok gået lystigt til.
Pa det officielle plan gik det også fint. Wiedewelt fik store
bestillinger: udførte både Christian den 7. og Frederik den 6.s
gravmæler i Roskilde Domkirke og Holbergs i Sorø. Han
skabte skulpturene i Fredensborg Slotspark og Mindestøtterne
ved Jægerspris. Mest kendt er måske hans kvindefigur på
Frihedsstøtten:"Troskaben."
Wiedewelt nød stor anseelse. I slutningen af 1770’erne
besøgte den svenske kronprins, den senere Gustav den 3,
Wiedewelts atelier og tilbragte flere timer hos ham; efter
dagen før at være kommet for sent til det kongelige taffel
fordi: "Prinsen havde dvælet i Fredensborg Slotspark, fortabt i
Beskuelsen af Mesterens Værker.”
Men som årene gik, forandredes smagen; den før så
succesombruste Direktør for Akademiet fik, under Christian
Vll., ikke flere offentlige bestillinger; de fleste af hans elever
svigtede ham, også de private købere. Tilsidst blev han
ligefrem fattig og måtte sælge sine kostbarheder.
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Boopgørelsen efter Wiedewelts død, giver os et ret fyldigt
billede af hvordan der så ud i huset ved Kanalen i hans sidste
år. I Salen var der endnu rester af fordums herlighed. To store
forgyldte spejle, som sikkert har været anbragt på
vinduespillerne; to borde med marmorplade, nok opstillet
langs væggene, desuden et stort og to mindre
maghonitræsborde. En sofa og en halv snes ormstukne
lænestole var betrukket med blå Damask. I Salen var også
anbragt nogle grupper og figurer i gibs, og dens vægge var
udsmykket med to store og ca. 30 mindre malerier. Dem har
han altså ikke villet skille sig af med- mens de kostbare
fyrstelige gaver forlængst var afhændet. I stuen ved siden af
var der et endnu tarveligere udstyr; på væggene dog en del
kobberstik i ramme.
Soveværelsets møblement bestod af en Jern-top seng med
Kattuns omhæng, et gammelt fyrretræsbord og en stol; i
krogen et gammelt stueuhr og en gong-gong. Der omtales også
en kinesisk kanape, med kinesisk madras og nogle puder.
Meier nævner, at det kan have været den gamle Zieses
soveplads. Jeg forestiller mig, at "krogen" kan have været det,
som jeg har kaldt "alkoven", og jeg synes, det er meget
sandsynligt, at Ziese har sovet der, da kvistværelserne må have
været fuldt belagt med tjenestepigen og de to gamle søstre. (
deres møbler er naturligvis ikke omtalt i opgørelsen.) På
bordet i soveværelset stod en gibsmodel af et gravmæle, på
væggen var et lille spejl og ca. 30 kobberstik i sorte rammer.
For døren et grønt Dørgardin. Det tænker jeg mig, må være
døren ind til alkoven.
Af en brevveksling fremgår det, at han ret sent har ejet
nogle porcelæns figurer fra Den Kongelige Porcelainsfabrik,
som han i en periode havde tilsyn med; de har måske stået i
Bibliotekstuen d.v.s. "Tegnestuen"sammen med hans samling
af afstøbninger af gemmer, ( som heller ikke findes i
boopgørelsen.) Tilbage stod dog en lille fin bogsamling,
foruden mange manuskripter og håndtegninger. Salget af dem,
malerierne og kobberstikkene indbragte en ganske betragtelig
sum; dog ikke nok til at dække hans gæld, selvom hverken
Dajons eller Rathjes fordringer synes at være blevet
presenterede.
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Wiedewelt havde levet meget beskedent, gik sjældent andre
steder hen end på Akademiet eller i Frimurerlogen; han
underholdt ganske vist sine tre fattige slægtnige, men man må
alligevel undres over, hvor galt det gik; han skyldte alle sine
leverandører, så der f.eks. ikke var penge, mad eller brænde i
huset, da han døde. Hans medaljer var pantsatte, og skønt
venner havde forstrakt ham med ret betydelige beløb, havde
han en helt ubetalelig gæld, som kunne indkræves når som
helst. Han var i sine sidste år både gammel og syg, havde haft
flere hjerneblødninger og kunne ikke lave meget andet end
almindeligt stenhuggerarbejde. Men hvordan kunne det gå til,
at han ikke, da han tjente store penge på sin kunst, havde
samlet sig en formue til sine gamle dage? Man har opstillet
flere forklaringer, alle gående ud på, at han havde samlet
penge,men mistet dem igen:
1) ved at have købt huse, der var gået til under byens brand i
1795.
2) at han havde anbragt dem i handelshuse, der var krakket i
Krisen i 1799.
3) Han kan have lånt dem ud og ikke havde fået dem tilbage.
4) at de marmorblokke, der blev fundet i vandet ud for Læsø,
stammede fra et skib, lastet med marmor, som Wiedewelt
kunne have ejet, og som ved forliset havde givet ham et tab,
han ikke kunne bære.
Alle hypoteser kan være rigtige, men ingen af dem er
bekræftede.
Det sikre er, at han ikke ejede een skilling og var i bundløs
gæld; men hvad der plagede ham mere end hans fattigdom,
var den svigtende anseelse, i forening med hans egen
fornemmelse af at være ude af kontakt med samtiden. En
vinteraften gik han bort "i tunge tanker"; nogle dage senere
fandt hans sidste elev hans lig i Sortedamsøen.
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Nicolai Dajon (1748-1823)

Ved Wiedewelts død i 1802 gik professoratet til Nikolai
Dajon, der allerede i en årrække havde undervist på
Modelskolen. Embedet som direktør for Akademiet havde
Wiedewelt frasagt sig af helbredsgrunde allerede i Marts 1799
og Kongen havde udnævnt Juel, der havde fået samme antal
stemmer som Wiedewelt.
"Materialgården"tildeltes også Dajon, selvom Wiedewelts
slægtninge havde fået ophold der, indtil deres død. Hvordan
de indrettede sig, har jeg ikke kunnet finde frem til. Den sidste
af søstrene døde i 1807, efter kort forinden at have indsat den
mangeårige tjenestepige som arving. Hun er dog næppe blevet
boende, medmindre Dajon har overtaget hende sammen med
resten af lejligheden.
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Hvem var så denne Dajon? Med baggrund i den stærke
franske indflydelse i tidens danske kunstliv, kunne man tænke
sig, at han med et sådant navn nok var udlænding, men han
var af gammel dansk familie, søn af Materialforvalteren, og
havde hele sin barndom boet i området ved Frederikholms
kanal. Det er måske dette naboskab, der har skabt hans
interesse for billedhuggerkunsten; i al fald søgte han
Akademiets skoler og blev elev hos Saly, hvis indflydelse satte
sine tydelige spor i hans arbejder senere i livet.
I 1766 vandt han den store guldmedalje og dermed ret til
rejsestipendiet, men fik det først, da biledhuggeren Becken's
var udløbet. I mellemtiden arbejdede han blandt andre for
Wiedewelt, der som Direktør også var den, der bestemte hans
rejserute, da han endelig kom afsted. Naturligvis ikke til Paris,
som for Dajon vel nok havde været det mest nærliggende, men
over Tyskland til Rom.
Thorlacius Ussing citerer i Danmarks Billedhuggerkunst,
et brev som Wiedewelt i 1876 sendte til Dajon i Rom; fuldt af
formaninger om at holde sig de klassiske regler efterrettelig.
" Tænk som en Græker- vælg det høje, det sublime, det ædle.
Naturen har sine Fejl. De idealiske Skønheder alene indtage
og triumphere endog senest i Eftertiden."
Han kom hjem i 1781.
I den første tid skabte Dajon en række værker, der stadig
bar præg af hans fortid som elev af Saly. Den meget forfinede
buste af den unge kronprins, der nu findes på Sorø Akademi,
for ikke at tale om de fire Årstider, som Statens Musæum har
resterne af. 90’ernes arbejder virker noget mere tørre i formen.
Hverken busten af A.P.Bernsdorff eller
Frihedsstøttens"Tapperheden" og " Borgerdyden" har den
samme ynde som "Kronprinsen" og Vordroffgård-havens
kvindestatuer.
Dajon døde først i 1823, men i de tyve år, der gik fra han i
1803 havde overtaget Wiedewelts professorat og boligen i
Frederiksholmskanal, synes han efterhånden at være gået i stå
og producerede næsten udelukkende gravmæler. Det var
selvfølgelig vanskelige tider, og arbejdet på Akademiet uhyre
tidsrøvende, men alligevel! Samtiden manglede ikke interesse
for Kunst.
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Fr.J.Meier giver en omhyggelig gennemgang af Expositionskataloget til professorers og medlemmers udstilling i 1794. ialt
260 numre. Den var arrangeret for at skaffe penge i
Akademiets slunkne kasse, og med en entre på 4 skilling, indbragte den - i løbet af de 4 uger, den varede - den pæne sum af
1246 Rigsdaler, 3mark og 14 skilling, d.v.s.en meget stor del
af Københavns 90.000 indbygger må have besøgt den.
I sin kritik af arbejderne lægger Frederik J. Meier i 1837 ikke
fingrene imellem. Han bemærker, at Weidenhaupts to statuer
blev sete med tilfredshed, men af billedhuggerne var og blev
Dajon kun en middelmådig kunstner, Stanley ligeså. Kortere
kunne det vel ikke siges, Vinden var vendt.
Som person var Dajon en meget mindre farverig mand end
sin forgænger; han fik hverken den sociale position, eller den
indflydelse, som havde kendetegnet Wiedewelt i hans
velmagtsdage, og idag er han vel helt ukendt udenfor
fagfolkenes kreds. Selvom "Tapperheden" og "Borgerdyden"
daglig ses af tusindvis af Københavnere, giver anbringelsen af
Frihedsstøtten midt i den moderne trafik jo ikke anledning til
fordybelse. På Assistens Kirkegård kan man endnu finde
smukke arbejder fra hans hånd. I forhallen til Akademiets
bibliotek hænger et stort gibsrelief meget karakteristiskt for
tidens stil, men næppe så spændende, at det tager
opmærksomheden fra kopimaskinen.
I december 1823 døde Dajon; hvem der så, indtil Freund, har
boet og arbejdet i Materialgården er meget dunkelt; måske har
den i perioder stået ubeboet. Det voksende forfald har i alt fald
gjort en hoved-istandsættelse helt nødvendig.
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Herman Ernst Freund. (1786-1840.)

Herman Ernst Freund var født i en landsby nær ved Bremen,
men kom allerede som 17-årig til København, i smedelære hos
sin onkel Frederik von Wûrden. Før svendebrevet i 1806
havde han - som lærlinge gjorde på den tid - fået undervisning
på Akademiets skoler, hvor han hurtigt havde fået lyst til
billedhuggerfaget. Det var dog som gravør og stempelskærer
han først gjorde sig bemærket. Han blev danske statsborger i
1811
I 1817 lykkedes det ham at vinde guldmedaljen og fik
dermed mulighed for at rejse ud. Først til en bror i Berlin,
senere over Wien og Norditalien til Rom, hvor han kom til at
bo hos Thorvaldsen. som han på alle måder hjalp i hans store
virksomhed - som ven, aldrig som betalt assistent. Foruden
Thorvaldsens indflydelse gav opholdet i Rom Freund
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anledning til studier både i Antikkens og Renaissancens kunst og
skabte de klassiske idealer, som han aldrig slap af syne, selvom
han adskilte sig fra sine samtidige ved sin interesse for den
nordiske mytologi; en interesse som vel havde sin rod i "det
nationale"s betydning i den Højenske kreds, men, måske også
mere indirekte, i det spændte forhold til slotsarkitekten
C.F.Hansen (som han forøvrigt huggede en fortrinlig
marmorbuste af til Akademiet.)
Freund mente, at han allerede da han rejste til Rom havde fåetom ikke bestilling- så dog løfte om at skulle udføre skulpturene i
den nye domkirke. Det lyder lidt som ønsketænkning; et faktum
er, at Thorvaldsen fik arbejdet, da han første gang kom hjem fra
Rom. Reliefferne til Christiansborg Slots facade fik han heller
ikke, og næsten værre gik det med Evangelist-statuerne til
Slotskirken. Da den første, ”Lucas”, i 1826 kom hjem fra Rom,
blev den udstillet på Charlottenborg, men derefter stillet bort i en
kælder. C.F.Hansen dekreterede, at den var for stor til nichen;
den skulle stå i, og derved blev det.
En sørgelig skæbne ramte også hans hovedværk med nordisk
emne: Ragnarokfrisen til Christiansborg slot. Freund havde
oprindeligt tænkt sig en kæmpefrise med en fremstilling af hele
den nordiske gudeverden; den måtte reduceres til en femtedel i
længden, og motivet til Ragnarok. Efter at have modelleret dele
af den, synes han at have tabt interessen for den og fik den aldrig
gjort færdig. Først efter hans død blev den fuldført af Bissen og
opstillet på slottet, hvor den ødelagdes under branden i 1884.
Statuen af Odin, som Kunstforeningen havde bestilt, gik også
istå og blev, efter hans død, udført af en af eleverne.
På Glyptoteket kan vi idag beundre en række mindre arbejder
med motiv fra den nordiske sagnkreds; først og fremmest en
meget fantasifuld "Loke", som Leo Swane sammenligner med
Hansen-Jacobsens arbejder; et slægtsskab som er meget
iøjefaldende
I sine sidste år udførte Freund, foruden portrætbuster, mange
gravmonumenter, flere af dem med relief-udsmykninger, der blev
meget beundrede og meget efterlignet. Victor Freund opregner ialt
53 gravmonumenter og mindesten, Ligesom busterne virker de
mere ”helhjertede"; fastere både i komposition og form.
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Den lille yndefulde Svanedreng i Kongens Have er nok den mest
kendte af Freunds arbejder; til gengæld er den måske "ikke hans"
d.v.s. ingen ved nøjagtig, hvordan le Clercs sandstensfigur så ud,
da den i1837 blev overdraget Freund til restaurering og støbning i
bronce. Freund, der var en fin metalarbejder, har i altfald glædet
os, og sikkert også sig selv, med en usædvanlig præcis, detaljeret
behandling af figuren.
Freund kom hjem fra Rom i 1827 og i 1829 blev han medlem af
Kunstakademiet og Professor, og flyttede ind i Materialgården.
Omkring Freund.

Selvom han vist ikke havde særlig interesse for politik, hørte
Freund til den national-liberale kreds omkring Høyen, der med
ildhu kæmpede for en folkelig, nordisk kunst.
Jonas Collin havde været hans trofaste støtte siden
ungdomsårene, hvor også Prins Christian interesserede sig for
ham. Ingemann, Bissen og Lundby var nære venner. På Sonnes
frise ser vi ham i spidsen for vennerne ved Thorvaldsens
modtagelse ved hjemkomsten.
Brorsønnen Chr.Freund, der også var billedhugger, var en
hjælpende hånd på atelieret og en hyppig gæst i hjemmet.
Meget væsenlig for Freund var hans nærmeste familie.
I 1835 blev han gift med sin meget yngre kusine, Amalie von
Wurden, som han havde kendt og holdt af, siden hun var barn,
Han var hele livet meget forelsket i hende, og det var ikke mindst
til hendes ære. han havde lagt så megen vægt på boligens
udformning. Soveværelset, der var et helt Venustempel, fuldt af
amourøse detaljer og symboler, vidner den dag i dag om hans
kærlighed.
1840, da Freund døde, forlod hans enke ikke straks
Materialgården , men blev boende her med deres to små børn
indtil 1842.
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Materialgårdens Ombygning.

Freund er mest kendt for sine dekorationer; men af planerne
fremgår det tydeligt, at han ikke bare har dekoreret, men virkelig
har bygget om.
Der er blevet to stuer mod haven; ved at flytte skillerummene er
det lille cabinet uden kakkelovn, vel en slags alkove, forsvundet,
og der er fremkommet en lille mørk forstue med en dobbelt
glasdør til trapperummet.
I det største af rummene, har Freund indrettet et specielt
soveværelse med et toiletrum foran det ene vindue; og symetrisk
hermed en art skabsrum bagved kakkelovns-pladsen. Det giver
ialt 5 døre. Det lyder meget voldsomt; men ikke desto mindre
virkede rummet ualmindelig harmonisk, da de oprindelige
vinduer i 1946 var blevet genindsat.
Køkkenet har samme størrelse som Anthons, men får een dør ud
til trapperummet og een i gavlen ud til gården.( Murværket kunne
dog tyde på, at denne sidste har været der i det oprindelige hus,
selvom den ikke findes på planen )
I det miderste rum til gaden kommer der to nye døre, nemlig
en rigtig dør til soveværeset og en smal tapetdør til entreen. På
tegningen er dørene mellem de tre gaderum flyttet hen midt på
væggene, men det er øjensynlig aldrig blevet til noget. Der er
ingen spor i murværket, og dekorationen på panelet kan ikke
have været flyttet. I Salen må døren til gårdsidens rum være
blevet lukket.
Skillerummet mellem de to stuer til gaden synes efter planen
at være flyttet til den anden side af skorstenen; men en
Portrum
Køkken

Kabinettet
Grænne
stue

Lille
Atelier
Soveværelse

Salen

Dagligstuen

”Tegnestuen
Lille
arbejdsværelse

Store
atelier

Portrum
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undersøgelse af grundmuren viser ingen spor af en anden mur
end den nuværende, så det er blevet ved tanken.
Som tidligere nævnt, har Freund forhøjet vinduerne til gaden,
og nok ogsa indsat det store vindue i det lille atelier. Helt klart må
de flade karme om døre og vinduer tilskrives ham; de er
simpelthen forudsætning for hans udsmykning.
I det store atelier omtales i 1836 for første gang "et stort
Jerntagvindue, en Vindovn og en med Bræder afdelt Forstue."ogsa Freunds værk.

35

Dekorationsarbejdet

Kort før Freund forlod Rom, havde han med sin yngre
kollega og gode ven H.W.Bissen, foretaget en rejse til Pompeji
og Herculanum .Det var et besøg, der gjorde et uudsletteligt
indtryk på ham, og som vi, den dag idag, ser sporene af i det
hus, som på den første plan betegnes som: "Køniglige Civil
Etats Material Hoofs Pack und Bildhauer WerchstellGebaude."og som idag er Frederiksholmskanal 28. A, B og C,
og hvis indretning og udsmykning vel nok kan kaldes hans
"Livsværk"
Broderen havde allerede i 1829 sendt ham de første hefter af
Zahns reproduktioner fra de udgravede områder i Herculanum
Pompeji og Stabiæ, der kom til at danne grundlaget.
Både Constantin Hansen, Eddelien og hvem der ellers
må have bistået med figur-kompositionerne, har holdt sig
meget snært til Zahns forlæg.(Man ser dog, hvor farven
omtales, at den ikke er kopieret.) De to lofter og gulvene
omtales af Victor Freund som kopier; de af Hilker malede
dekorationer er utvivlsomt udført efter Freunds tegninger og
anvisninger; der findes ingen tilsvarende "helheder" hos Zahn,
men nok næsten alle enkeltelementer i dekorationerne.
Da meget måtte rettes og meget laves om, gik arbejdet
med dekoreringen og møbleringen kun langtsomt; først i 1836
kunne Freund skrive, at "han kunde se Enden pa sine
Værelsers og sit Indbos Fuldendelse ." Hans bolig vandt
mange beundrere, navnlig blandt de yngre kunstnere; men pa
det brede publikum virkede den for fremmedartet og lidet
passende for forholdene herhjemme; udenfor vennernes og
kunstnernes kreds mødtes den med kølighed; i enkelte
tilfæ1de med en skarp kritik. Navnlig daværende
Bygningssinspektør Kock er streng i sin dom; men Freund
tager heller ikke med fløjlshandsker pa sin modstander; "den
Kock, der laver sa mange uspiselige retter, har været af den
mening, at når et andet skikkeligt menneske efter mig skulde
bebo mine værelser, så måtte man overstryge det Galimatias,
som Freund havde lavet".

36

Vi er sa heldige at have ikke mindre end to fyldige
beretninger om denne bolig.; en helt samtidig anmeldelse i
Dansk Kunstblad Nr.2 fra 1837. og Carl's søn, Victor
Freunds: H.E.Freunds Levned, udg. af Baumann i 1883.Her er
anmeldelsen'
Efter at have passeret Kunstnerens større og mindre Atelie
hvilket sidste vi ved en anden Lejlighed agte at omtale, træde
vi ind i hans egentlige Bolig, og opholde os først ved et lidet
Cabinet, hvis Loft er componeret af Hilker, og af lys grønlig
Hovedfarve. I Midten svæver en Sirene med en Lyre; de
øvrige Decorationer bestaae af Masker, Fugle, Dyr og
Arabesker. Væggen er grøn og Panelet sort med blaae og
gule phantastiske Dyr. Gulvet er brunt med gule og blaae
Orneringer. Blandt Meublerne nævne vi en Sopha af
Æbletræ, hvis Læn hvile paa Sphinxer, udskaaerne i samme
Træ af den afdøde Billedhugger Vahl, og en Vugge, malet
saa at sige i Vasestil med mørke Figurer paa guul grund.
Væggene i dette Cabinet er ikke selv decorerede med Figurer,
men med Malerier i Rammer, som under visse
Omstændigheder vel nok kunne forbindes med den
pompejanske Decorationsmaade.
Dertil støder Sovekammeret, hvis Loft er af en rødlig Tinte,
besaaet med blaae Stjerner og begrændset af en omløbende
Myrthekrans. Væggene ere malede med en rød Lakfarve,
hvorpa seks svævende Genier og Amoriner, som bære
allehaande til Toilettet henhørende Sager. Desuden er paa
Midten af den Væg, som er Vinduet nærmest, en antik
Composition : Perseus og Andromeda, og paa den ligeoverfor
værende væg et Concertstykke, ligeledes en antik
Composition imellem to Candelabrer. Paa et sort Felt ved
Speilet er Thorvaldsens Nat, malet med gul Farve. Panelet er
sort med grønt Understykke, forziret med røde Linier; gulvet
sort og grønt i Smag af Mosaik. I et lident tilstødende Værelse
er et Toilette speil, hvilende paa Dyrefødder og foroven ziret
med Vaser, bestemte til at modtage Bronzefigurer.
I Dagligstuen er Loftet lyserødt i espalieragtig Charakter
(pompeiansk Motiv) med zinnoberrøde Linier, som forbindes
med grønne Feston og gule Creneringer. I Hovedfyldingen
ere phantastiske Skabninger samt Fugle og Delphiner.
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Væggenes Grundfarve er chinesisk Zinnober. Bland de
skjønne Figurer paa disse ville vi især bemærke en Genius
med en Trefork, ridende paa en Delphin, malet af Constantin
Hansen og en Bachantinde, ridende paa et Sødyr, malet af
Eddelien. Væggene er afdelte ved etrusciske Vaser, hvoraf
der udspringe de skjønneste Arabesker, som ende sig i Fugle.
Det sorte Paneel er forziret med røde Orneringer og grønne
Festons; i Fyldingerne sees Masker og Fugle. Gulvet er sort
og rødt i Mosaikstiil
.
Blandt Meublerne bør især bemærkes den mellem to
Candelabrer staaende smagfulde Mahogani-Sopha, hvis Læn
hvile paa Bronce- Sphinxer. Saavel Candelabrerne som
Sphinxerne ere forfærdigede af hr.Lodberg. Paa Ildtangen er
Grebet et Vulkanshoved, og Buerne til Tangen dannes af en
Søstierne og Delphiner. Ildskuffen har et Tigerhoved til Greb.
Vi komme nu til Salen, hvis lysegule Loft er afdeelt ved
røde, blaa og hvide Linier, som forenes ved grønne Festons.
Det miderste Partie: Pegasus i et rundt Felt, omgives af
mindre Felter, hvori Dyr, Fugle og Vaser. I begge
Endepartier sees Felter med græske Landskaber, Satyrer og
Gedebukke i Kamp, Fugle og Masker. Den kraftige
orangegule Væg er afdeelt i mindre Felter ved Thyrsusstave
omslyngede af Viinløv paa sort Grund,der begrændses af
røde Borter, forzirede med hvide Ornamenter. Paa
Vinduespillerne ere malede tvende Victorier over to
qvindelige Hermer. Til de mange skjønne Compositioner, som
pryde dette livlige Værelses mure, hører Diana og Endymion,
en musicalsk Scene; Telephus, som patter en Ged; en
Fiskerpige og Amor,:Odysseus og Penelope og flere. Det
sorte Paneel er inddelt i flere Felter, hvoraf de under
Thyrsusstavene indeholde Compositioner, som give os en
billedlig Forestilling af den raae Kraft, der beseires af
Kjærligheden. De vise os nemlig Centauren lige fra hans
første raae Tilstand, hvor den dyriske Natur bringer ham til
at bortføre Qvinden, indtil det øjeblik, da Amor binder hans
Hænder paa Ryggen og styrer Hestemennesket efter sit Tykke.
I de større Felter ere Fugle,Dyr, Masker, Delphiner o.s.v.
Gulvet er, som i de øvrige Værelser, guult, sort og grønt i
Mosaikstiil. Vi ende her Beskrivelsen over disse interessante
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Værelser, som for Størstedelen ere decorerede af Hilker efter
antike Mønstre, og beklage blot,at vi ikke med døde Ord have
været i stand til at sige Læseren, hvad hans øje alene kan
gøre ham ret anskueligt.”
Victor Freund giver en meget bred og meget blomstrende
beskrivelse, ikke bare af selve husets indretning, men ogsa af
dets omgivelser.
"Ved Bolværket udenfor boligen vuggede sig en elegant
Baad, paa hvis Forstavn livlige Tritoner var malede, medens
man paa Siderne og Bagstavne saa en Giengivelse af
Dionysosæventyr med de tyrrhenske Sørøvere. Denne Baad
med de gule Figurer paa den sorte Grund og de spidse,
latinske Sejl syntes som skabt til at tage Fantasien med om
Bord og bortføre den til hine maleriske kampaniske Kyster,
hvor den havde sin egentlige Hjemstavn."
Et andet sted fortæller han om den simple malede træport,
og hvad den gemte:
" En mild Kø1ighed mødte den ankommende paa den
behageligste Maade, naar han traadte ind i det smalle
Gaardsrum, hvor unge Ahorntræer bredte deres tætte Løvtag,
som selv Solens Straaler forgjæves søgte at gennembryde Her
var nemlig paa en gang Husets Haveanlæg og Gaard; om
Sommeren et yndigt Opholdssted, svalt, hvis Heden var for
stærk, og lunt, naar Boreas mindede om Nordpolens Nærhed.
Piscinaen manglede heller ikke; i Baggrunden rislede Vandet
gennem Postens Tud formet af Bronce som et Delfinhoved, og
Rummet sluttedes af en Væg, paa hvilke der voxede .Myrter,
Cleander, Roser og Nerier, som dannede en yppig og levende
Dekoration."
Pa et maleri- ganskevist fra Bissens tid- ses det tydeligt, at de
eksotiske vækster er plantede i kasser og potter. Naar
Norden-vinden tog fat, har de sikkert holdt flyttedag og har
lunet sig i et af de mindre atelier, hvor der baade var lys og
varme ''
Selvom Freunds "Pompejanske stil" fortsattes i
Thorvaldsens Musæum,paa Universitetet, i det Erihsenske
Palæ, I Dronning Caroline Amalies soveværelse pa
Amalienborg., i Grevinde Danners hus i NyVestergade og i
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Apoteket på Vesterbrogade , var det dog især hans møbelstil
der blev efterlignet og fortsat bl.andre af H.W. Bissen.(Husets
næste beboer.)
"Han anvendte til Bohavet for det meste varige og smukke
Træsorter som Æble- og Mahognitræ, og naar han maatte ty
til Fyrretræ, blev dette Stof forbedret med Maling.”
Naturligt nok, er ingen af disse møbler bevarede i
Frederiksholmskanal, men mange af dem kan idag ses pa
Kunstindustrimusæet eller på Frederiksborg.
Om Fortepianoet siger Victor Freund.
"Her kappedes Farverne, der udvendig ordnede sig til de
skjønneste, pompejanske Akkorder og Rytmer, med tonernes
mangfoldige klangfigurer, og ingen Tanke kunde være
lykkeligere end den at omplante Thorvaldsens Relief
"Musernes Dans" i Søsterkonsten og lade den som
Hovedbillede paa Forsiden hæve sig mod den gule Grund,
der ellers paa Siderne kun havde modtaget brune Figurer,
holdte som Vasemalerier."
”Vuggen var et Pragtstykke af yndefuld Elegance ved
Anvendelsen af de fineste Vasedekorationer. Sengene lave
Kasser på korte, svejfede Ben, havde en kraftig gul Tone
Ja, selv Barnevognen blev et helt lille Konstværk, på hvis
karmoisin farvede Grundfarve lyserøde Fugle eller Genier
legede Hest.”
Resterne af den oprindelige dekoration fandtes endnu, da
jeg, i 1946, flyttede ind i huset.
Særligt til glæde for fremtidige beboere,der nok ikke kan undgå
at interessere sig for detaljer i Materialgårdens historie, bringer
jeg en nogenlunde systematisk gennemgang af dekorationerne
og de forskellige rums farvesætning

40
Kabinettet= Den grønne stue.

Loft.: Komponeret af Hilker af elementer fra Zahns
reproduktioner. Udkastet findes i Akademiets Samling af
Arkitekturtegninger. Den er ikke direkte kopi af noget
pompejansk loft, men alle elementerne genfindes hos Zahn.
Forøvrigt er den ikke blevet malet nøjagtigt efter den bevarede
skitse. På de sørgelige rester af loftet, der fandtes i 1946, var

Hilkiers skitse til loftet i den grønne stue

der f.eks et egern, der var så levende malet, at det tydeligt bar
præg af at, når der skulde males Pattedyr og Fugle, tyede man
til det Zoologiske .Musæum
I .Midten en Havhest, som er den samme som Dagligstuens
midtfeltfigur. Dansk Kunstblad siger: Lysgrøn Bundfarve; i
Midten svæver en Sirene med en Lyre; de øvrige Decorationer
bestaae af Masker, Fugle, Dyr og Arabesker. Det blev
overmalet i 1946. Umuligt at reparere.Jeg har en privat
mistanke om,at det nok snarere var for dyrt. I stærkt lys er der
endnu spor af dekorationen, så ved en senere i standsættelse
kan det måske restaureres, eller i al fald fotograferes med
infrarødt lys, så man kan se, hvem af de herrer, der har ret.
Vægfarve. Victor Freund. Grøn, uden Dekoration.
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Panel: Victor Freund: Rød Grund med Søuhyrer ogGriffe.
D.K Panelet er sort, med blaa og gule phantastiske Dyr.
Døre: . Døren til Soveværelset; mørkebrun. (lukket i 1946)
Døren til gangen. I 1946 malet grå; den havde endnu en rude i
øverste fylding; den blev fjernet ved istandsættelsen i 1956.
Vinduet er ikke oprindeligt og havde ingen spor af
dekoration.
Gulvet.: Dansk Kunstblad: Gulvet er brunt med gule og
blaae Creneringer. Intet er bevaret.
Soveværelset

.

Loft.: Lyserød Grund med blaalige Stjerner. En
Myrthekrans slyngede sig om Loftet. (Intet bevaret. )
Vægfarve: Rød, gennemskinnelig lakfarve, med sort
stregbort under Loftet. ( Fornyet så nøjagtigt som muligt på
nyt lærred 1946. ) Panel : bevaret. Sort,opdelt med grøntsort-røde streger. En beige kant med brunt kvaderatmønster
slutter det foroven .
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Døre: ( bevarede) Maghonibrune med lille rød staf om de to
fyldinger. Gerigterne har en farvet bemaling; Grøn.- Rød med
grønne hjerte -Grøn. En lysere kant.

Vinduesrammerne : har nok også haft dekorerede gereigter;
vel som dørenes. Der er nu ingen. De kan være gået til, da
vinduesgangen blev forandret .
Gulvet.: Dansk Kunstblad: Sort og Grønt i Smag af
Mosaic. (Gulvet fornyet)
Dekorationerne: På to sorte fremspring i væggen, over et
rødt panel, findes stadig to stilliserede træer med ugler i
toppen- i rød streg. Dansk Kunstblad siger med gul farve. På
feltet mod toiletrummet, var en stregtegning af Thorvaldsens
Natten, der blev skåret ud og stjålet under restaureringen i
1946. ( Købke malede en "Natten" i sin fars spisestue, den har
ikke direkte noget med denne at gøre: blot nok et eksempel på
Thorvaldsen-dykelsen i tiden. )
De to malede"Candelaberer"omkring "Conserten" på
sengevæggen er bevarede . d . v . s . som alle de andre
dekorationer i 1946 overført på det nye lærred.
Koncertprøven fra Herkulanum var allerede sporløst
forsvundet I Carl Nielsens tid. Det rejser det spørgsmål, om
ikke der ogsa har været flyttet rundt på de Freundske
dekorationer på et tidligere tidspunkt. Herfor taler også det
faktum at " Andromeda", der er fjernet af Rudolf Bissen, er
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malet på et meget grovere lærred. (Huset har uden tvivl
nærmest været en ruin, da der er blevet bygget Professorbolig
til H.W. Bissen på Charlottenhorg. )
V..Freund nævner ganskevist kun Fløjte og Chiter, men der
kan næppe væ re tvlvl om, at det dreier sig om Zahn.1-73, der
har 3 personer. Til venstre en figur med en tekst i hånden,
formodentlig en sanger.i midten en mand, der spiller på
dobbeltfløjte, til højre en Chitarspiller.. Hun er klædt i hvidt
og violet, de andre i lys-violette dragter. Bag den siddende ses
to hoveder.
Perseus hjælper Andromeda ned ad klippen. ( 39,5x40
findes hos Lone Pal. Rudolf Bissens barnebarn.)
Perseus , næsten nøgen med et rødt draperi, står pa klippen
med den ene fod lidt højere end den anden. Han rækker højre
hånd op mod Andromeda. I venstre hånd holder han et
redskab, der nærmest ligner en vinbeskærerkniv.; det har et ret
langt skaft, hvorpå et maskeagtigt Medusahoved hænger.
Professor Riis har oplyst, at de lærde stadig diskuterer, hvad
det græske ord for Perseus våben i kampen med Medusa
egentlig dækker, og at kunstnerne i Antikken almindeligvis
simpelthen anvendte den Form, der passede bedst i deres
komposition Den almindelige oversættelse er "Segl", men
billederne viser allehånde skærende redskaber.
Lærredet er af meget grov struktur.: nok det oprindelige.
Zahn. 1-84. er meget lig Freunds. De to kvindeskikkelser
foreslår han, kan være lokale gudinder. Perseus er her i en rød
dragt.Andromeda i en gul. Den originale freske, der findes pa
Musæet i Napoli, har en helt anden karakter, selvom
komposition og figurer er de samme.
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Dette billede må have været anbragt på den modsatte væg visa-vis "Koncertprøven", der nu er erstattet af "Den fiskende
Pige" fra salen
Amorinerne.: Både Dansk Kunstblad og Victor
Freund beretter om "svævende Genier og "Amoriner", som
bærer, een en vifte og et Smykkeskrin , en anden blomster, en
tredie skoene. Der er 8 bevarede. Victor Freund siger, der var
to mere, mens Dansk Kunstblad mener , der kun var 6.
1. Forfra, med to stave. (Den tragiske digters hus.) Zahn. 1-34
2. Fra siden, med noget rundt, brunligt. Frugt?
" 1-34
3. Fra ryggen, bærende tøj.
" 1-74.
4. Forfra, med skrin i højre hånd og et stort blad i venstre
(Fra den tragiske digters hus.)
Zahn. 1-34.
5. Forfra, med panfløjte i hænderne.
" 1-74
6. Forfra, bærende en skål,ledsaget af en stor, hvid fugl
(Fra Basilikaen..Blå baggrund.)
Zahn. 1-3
7. To amoriner på sma vogne, den ene vælter. (Musæet i Napoli )
8. Bærer skål med frugt . Gul baggrund, brune vinger. "
1-74
Der skulle ifø1ge Victor Freund, mangle de to fø1gende.
9. M ed en sko i hver hånd, Stabiæ,gul baggrund, lakrød
draperi
Zahn 1-96
lo. Bærende blomster. Intet oplagt forlæg.
Mange mulige i Zahn 2. og 3. Men udgivelsen er nok for sen.

Amorinerne har sikkert oprindelig haft en anden fordeling.
Jeg husker desværre ikke, om placeringen før 1946 var den
nuværende. De to savnede synes at være i overskud, men der
er to ømme punkter.
1.) Den forandrede vinduesgang, der giver mulighed for en
anbringelse pa vægen mod haven.
2.) Spørgsmå1et om billederne af de antikke vaser, som jegmeget usikkert – husker siddende på hver side af døren til
dagligstuen; men som kan være fra dagligstuen (og derfra
flyttet til soveværelset) da dennes dekorationer blev taget
ned. (vel i 1915, da Kustindustrimusæet fik "Bakkantinden
på Søtigeren".
Nu er der tilmed den morsomhed, at ingen kilder taler om
vaser i soverummet, -men de blomstrende vendinger, hvori
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dagligstuens etruskiske vaser omtales, passer meget darligt til
den helt ødelagte rest af det ene billede, som er bevaret,
Disse etruskiske vaser har, ligesom de øvrige dekorationer,
været tillempede kopier af klassiske arbejder.
(Der forelå, på dette
tidspunkt, adskillige
illustrerede værker med
billeder af antikke vaser.
Passerius, som fandtes i
Abildgaards bibliotek,
Millingers, som
Thorvaldsen ejede;
d'Hancarville og
Tischbeins om
Hammilton Samlingerne,
og flere andre. Desuden
.må Freund have kendt
Thorvaldsens
vasesamling og have haft
mulighed for at se mange
andre på sine rejser.)
Takket være Torben Melander.er
det lykkedes at finde frem til
forlæget for det bevarede maleri.
Millingen 1-12. viser en apulisk
pelike på Louvre (fundet 1822),
hvis midterfelt fuldstændig dækker,
hvad der er tilbage af Freunds.
Det viser en Venus, som nærmest
sidderer på armene af de to
Cupidoer, der flyver med hende
gennem luften. Hun holder sin
sædvanlige attribut speilet, i den ene hånd og i den anden en
skål til offervinen. Hun bærer en folderig tunika, med en
kappe over, sandaler på fødderne og på hovedet en slags
Diadem med hvide ornamenter. De to nøgnee Cupidoer bærer
ringe om arme o.g ankler og et kunstfærdigt hovedtøj; de har
så bløde former, at Millingen kalder dem "androgyne". Måske
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er de kun meget unge; smykkerne er i al fald ikke noget bevis
på deres kvindelighed; de blev båret af begge køn. De har
meget store vinger og bærer hver en lille spand eller kurv, vel
tænkt til transport af Venus toiletartikler. Som man ser, et
motiv der taler stærkt for vasernes anbringelse pa
sovekammerets væg.
Foruden vort motiv har Louvres vase en rosetkrans, et par
bælter og en smykkekrans foroven og palmeagtige vækster på
siderne. Forneden har begge løbende hund.Vort billede er dog
så medtaget, at man ikke ganske kan udelukke, at der har
været dekorationer på den øverste del.Med hensyn til formen
er der også afvigelser. Vor krukke er en oinochoe med een
hank, Louvres en pelike med to. Vores har en smal krave med
dekoration, Louvres en høj, udekoreret krave. Louvres har
fodstykke, vores står direkte ned pa den ene af de to sorte
streger,der går rundt, lige over panelet.
Nøjagtigt det samme hovedmotiv som på Louvres pelike og
Freunds dekoration , findes pa krukken i et stilleben af
J.L.Jensen fra1836, som findes på Oldenburg Landesmuseum,
og som Greifenhagen gengiver.(Tafel 17) Man ser ikke hele
krukken men dog nok til at se, at det drejer sig om en bredere
type end Louvres, nærmere Freunds; den synes at have to
hanke, men forløbet er u-klart, da det øverste parti er helt
dækket af blomsterne; den nederste del er skjult af et fad med
frugter. Den er kun dekoreret .med hovedmotivet+ den
1øbende hund forneden.
Det bliver nok vanskeligt at afgøre, hvem af de to,
der har fundet frem til Milligen; det er klart, at Freund har set
afbildningen af Louvres pelike; men de to kunstnere har kendt
hinanden og formodentlig ogsa hinandens arbejder, så der er
en mulighed for, at J.L. Jensen blot har kopieret Freunds, der
måske er malet noget før, måske omtrent samtidigt.
Millingen har i en note til den omtalte planche en
henvisning til Tischbein tom.IV pl. 26 ”Venus sidder i en
vogn, trukket af to tvekønnede skikkelser, lige som disse."
Det er fristende at forestille sig, at vi her har motivet fra
Freunds andet – forsvundne - vasebillede. Emnemæssigt er det
en fuldendt pendant til det bevarede, men dets brede
komposition er ikke egnet til en vase af vor type. Naturligvis
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er det ikke nogene afgørende indvending. Ingen har sagt noget
om, at de to vaser skulle være ensartede. Selvom deres
symetriske anbringelse uvilkårligt fører tankerne i den retning
kan de selvfølgelig godt have været forskellige.
J. L. Jensens anvendelse af det bevarede motiv peger
på en anden mulighed for at peile sig ind pa det forsvundne.
Da han i flere af sine billeder har anbragt blomsterne i antikke
vaser kunne man måske, på et andet billede, finde et
tilsvarende motiv. Desværre har ingen af dem, jeg har kunnet
finde frem til, noget af den amourøse tone, der er så
karakteristisk for Freunds soveværelse.
Dagligstuen.

Loftets oprindelige dekoration er forsvundet. Det har nu en
lille stukfrise i kanten; den var her i 1946 og blev restaureret.
Victor Freund: Væggenes røde tone gik igen i Loftets
fremherskende Linier, der afvexlede med gule ornamentbaand. Griffer svævede i Mellemrummene, og Havhesten fra
Kabinettet dannede Centrummet. Dette Loft var fuldstændigt
taget fra Diomedes ATilla.
Dansk Kunstblad: Loftet lyserødt i espalieragtig Charakter
(Pompejansk Motiv.) med zinnober røde Linier, som forbindes
med grønne Festons og gule Creneringer. Hovedfyllingen er
phantastiske Skabninger, samt Fugle og Delphiner.
Zahn giver flere forskellige lofter fra Diomedes Villa.
27. Løveagtig figur i firkantet midtfelt.
67. Hest med fiskehale i midtfeltet. (Dagligstuens).
97. Pegasus i rundt felt. (Salens).
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Alle oprindeligt pa tøndehvælv , så vaser og figurer
har nærmest været staende.

Vægfarven er bevaret i "Bakkantinde hvilende pa Panther",
som hænger pa Kunstindustrimusæet. (Dette billede findes
også i baggrunden af Købkes portræt af Freund, som Bjarnhof
har analyseret i Kunstmusæets Årsskrift. (1971-73.)
Han påviser, at den sidste brune lasur har dæmpet en hidsig
cinoberrød baggrund, måske den faktiske farve pa
dagligstuens væg. Jeg synes, vi må holde os til Bakkantindens
baggrund. Selv om hun nok er sat pa andet lærred, hvad
strukturen tyder pa, og selvom baggrunden kan have været
malet op undervejs, har hun notorisk redet sin panter i den
gamle Materialgard.
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Dansk Kunstblad: Væggen er afdelt ved etruskike Varser,
hvoraf udspringe de skønneste Arabesker, som ende sig i
Fugle.
Victor Freund : omtaler de dekorative planters og fuglenes
farverigdom, desuden Kvinder med Tyrsosstave, Blomster
eller Vaser, i lette flagrende gullige, grønne, blalige Klædebon,
som ikke nævner.
På Købkes billede ses en spinkel,næsten sort ranke af ret
abstra karakter. På stedet er intet tilbage.
Det er vanskeligt, efter disse beskrivelser at se rummet for sig;
de rimer ikke rigtigt. Jeg må indrømme, at jeg har en
instinktiv mistillid til V. Freunds overstrømmende begejstrede
beskrivelser. Kunstbladets "arabesker" får mig til at tænke pa
Soveværelsets ”Træer med fugle i Toppen", der lyder så
voldsomt uden at være det. En let dekoration i den stil ville
passe bedre sammen med Delfinen og Søtigeren , der ligesom
er for store og tunge til at have en større forsamling af farvede
figurer omkring sig på den lave væg.
Kan de flagrende damer være dekorationer på de etruskiske
vaser? Eventuelt sa små, at Kunstbladets anmelder ikke har
heftet sig ved dem.
Sandsynligvis er forklaringen den meget simple; at der ikke
tales om den samme dekoration. Alt tyder nemlig på, at Hilker
i 1856-67 har foretaget en "Forbedring" af den oprindelige
udsmykning.
En udstilling af Hilkers arbejder i Kunstindusrimusæet i
1905 kommenteres indgaende af Emil Hannover, som anfører,
at Hilker i 1860 har udført dekorationer i Bissens Dagligstue;
ligesom Vilhelm Lorenzen nævner det i sin bog om Hilker.
Der er intet katalog fra udstillingen, men blandt husets
arkivalier findes en håndskrevet liste over de udstillede
arbejder, hvor Bissens Dagligstue er opført som nr. 156. Der
er ingen angivelse af udlånernes navne, og heller ikke Mario
Krohns opbevarede korrespondance giver nogen oplysninger,
der kan føre frem til nuværende ejere. Akademiets meget
righoldige samling af Hilkers skitser rummer ingen til Bissens
Dagligstue, hverken af den ene eller den anden udgave, så der
er ingen hjælp at hente:Vi må nøjes med vor egen fantasi.
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Af Panelet er et stykke bevaret i Salen.
DANSK KUNSTBLAD : "Det sorte panel er forsiret med røde
Creneringer og grønne Festons; i Fyldningerne ses Masker og
Fugle." Det stemmer godt med det bevarede. Prennas
detaljerede beskrivelse af baggrunden i Købkes portræt har her
nogen uovereensstemmelser: "det afgrænses øverst af en
lyslilla bort med løbende hund i gylden farve. Hoveddelen af
panelet optages af to mørke Zoner med Bladfriser, adskilt af
en Bort med Andreaskors; Zonerne er forbundne med
Rhomber."
Det bevarede stykke har nu foroven en gullig bort med rødt
ornament. Det nederste sorte felt ses tydeligt på Købkes
portræt, men de nederste ornament-borter, mener jeg, må
opfattes som en kantning af gulvets dekoration. Panelet bliver
alt for højt ved hans synsmåde .Ved min undgåes ogsa den
"klemthed", som Brenna anholder.
Døre. Den dybe indvendige karm i døren til soveværelset
er sort med røde felter, hvori man, på hver sidestolpe, ser et
mands-eller kvindehoved; på overliggeren to svaner med
sammenslyngede halse. Denne detalje omtales ikke i nogen af
de trykte beskrivelser; men må utvivlsomt tilskrives den
forelskede Freund. Den anvendte teknik findes kun her. Den
røde farve er fiernet, så den underliggende sorte fremstår som
en stregtegning.
Gerigterne har samme profil som overalt i Freunds bolig.
Farverne er her: Sort med grøn vedbensranke- rød -beige med
røde pletter- smal rød- lysgrøn sidekant. Selve døren er nu
malet i tre grålige toner, som ikke kan være de oprindelige.
Om det er os eller tidligere beboere, der har afsat dem, ved jeg
ikke.
Vinduesrammerne har farver, der skifter med profilerne.
grå- rød-beige, og grøn på den flade kant. De blev, så vidt jeg
husker, malet op i de oprindelige farver i 1946.
"Gulvet er sort og rødt i Mosaikstil" siger Dansk Kunstblad.
Det var der ingen spor af, da parketgulvet blev lagt I 1946;
men det ses på Købkes portræt af Freund, og er analyseret af
Brenna: Det består af otte-kantede, mørkegrønne Rhomber pa
en rød bundfarve med en lysere rød tværgaende stribe. Borten,
som jeg jo mener, hører til gulvet, beskrives således: "en
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kraftigere omvendt løbende hund - en rhomberække- en smal
blå frise. Hovedvirkningen er rød". Sadanne borter var ikke
ualmindelige. Zahn. 1-15. viser f.eks. Klodsemønstret fra
Venustemplets gulv, omgivet af en ret bred, kompliceret bort
"Amor, ridende pa Delfinen"
Dekorationen fandtes over Sofaen, men er forsvundet
allerede før Carl Nielsens tid. Formodentlig er den fjernet
samtidig med "Bakkantinden", der er købt i l9l5 . Den er
malet af Constantin Hansen. Da alle husets andre billeder
findes hos Zahn, er der den største sandsynlighed for, at 1-2.
er forlægget. Det viser, set fra ryggen, en vinget genie, ridende
på en delfin; et fragment af et større billede fra "Den tragiske
digters hus" Der er ingen farvegengivelser.
"Bakkantinde, hvilende på en Panther."

Findes nu på Kunstindustrimusæet; det er
købt i l915; malet af Eddelien. På Købkes portræt af Freund,
ses det i baggrunden. Hvis dette billede er malet på stedet, må
"Bakkantinden" have siddet på væggen ind mod Salen;da
modellen er belyst fra venstre. Zahn.1-63. har en
"Bakkantinde på en Søtiger", som må være forlægget.
Kvinden ligger i en rygvendt stilling på Søtigeren, der har en
krop, dannet af en snoet kæmpeslange, afsluttet af en slags
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fiskehale. Hun holder med venstre hånd en skål, som kimæren
drikker af, med højre en kande. Hun er blond, og bærer et
grønt gevandt. Dyret er grønligt, med en mørkerød bundfarve.
Sådanne uhyrer var i Antikken, og senere i Nyklassisismen,
et yndet motiv; det mest kendte vel Illiadens beskrivelse af
Bellerofontes kamp med Kimæren: et udyr, der havde en løves
hoved, en geds krop og en fisks hale.
Brenna fortæller i en note, at Købke i 1839 kopierede den
antikke original i Neapels musæum, til trods for at gruppen
allerede fandtes i to udgaver i København: Som den centrale
loftsdekoration i hjørneværelset i Erichsens palæ,
Havpanteren alene i loftet på værelse 2 i Thorvaldsens
Musæum. H.H.Madsens bog om det Erichsenske palæ
gengiver(pag.41) et stik efter det antikke forbillede fra Stabiæ.
Salen

Loftet. Victor Freund siger; gullig grundfarve med
farvede Baand og Border, lette Kranse, Delfiner og Svaner i
Mellem-rummene. Fra Diomedes Villa, men med tilføjelse af
to Endestykker paa Grund af Salens større Længde.
Dansk Kunstblad skriver: Det midterste Partis Pegasus i et
rundt felt omgives af mindre felter, hvori Dyr, Fugle og Vaser.
I begge Endepartier ses Felter med græske Landskaber,
Satyrer,og Gedebukke i Kamp, Fugle og Masker.
Af alt dette var der intet spor tilbage i 1946; men en smuk
lille stukkant af ubestemt oprindelse. Den består af små
firkantede felter med knopper pa; den var meget medtaget men
blev restaureret.(Zahn.I-97;)
Vægfarven. D.K : ”Den kraftigt orangegule Væg er
afdeelt i mindre felter ved Thyrsusstave omslyngede af Vinløv
paa en sort Grund, der begrænses af røde Border, forzirede
med hvide Ornamenter" De mange skjønne Compositioner
omtales , men ikke de svævende figurer, som J.Fr. fortæller
om. Til gengæld antyder han ikke noget i retning af DANSK
KUNSTBLADs "Paa Vinduespillerne ere malede tvende
Viktorier over to kvindelige hermer”. Disse sidste var borte i
1945; måske gaet til, da ydermuren i trediverne var ved at
skride ud, og blev undermuret..
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Victor Freund siger at ideen er fra Danserindernes Hus.
(Zahn, 1.-79.) Fra Vestalindernes Hus har som nr. 99 en
indrammet komposition i et smalt felt, og i et bredere,
danserinder med nøgen overkrop, der svinger med slør.
Zahn.29. har en gul væg med svævende figurer i felter af
forskellig bredde. Den er fundet pa den underste del af en mur,
ved siden af Basilikaen i Pompeji.
Zahn.59; I midten et indrammet billede i blåt felt; på
siderne svævende danserinder i rødt felt. Sort panel.
Selvom Danserindernes Hus ligger ret nær pa som muligt
forlæg, må man nok have lov at sige, at både opdelinger,
indrammede figurkompositioner og svævende damer er de
pompejanske vægmaleris fællesgods, som Freund her har
brugt helt efter sit eget hoved.
Af de svævende figurer er tre bevarede her, men i al fald
ikke alle på den oprindelige plads. Nr. 3. er pa et fotografi fra
Carl Nielsens hjem indrammet og har en løvkranset søjle til
venstre. Rammen er den samme som Endymion- billedets.
Dette rejser spørgsmålet, om flere eller måske alle har været
indrammede. Kunstindustrimusæets svæver ganske vist,
ligesom de herværende, som notorisk er overflyttet til nyt
lærred i 1946. Men også de er tydeligvis overførte; måske da
Musæet erhvervede dem, måske allerede tidligere.(Jeg mener
at kunne huske dem svævende uden ramme fra før vi flyttede
ind i huset; men meget usikkert.) Kunstindustrimusæet ejer
også en anden væg, med en meget lignende svævende figur
(B.57/1916 ) ; den stammer fra en "pompejansk" stue i et
nedrevet hus i Holmens Kanal.
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Ogsa det faktum, at ikke alle er lige store, åbner vel for
muligheden af en forandret anbringelse, Foruden i højde er de
også forskellige i dragt. Een i huset her og een på Musæet er
mere tækkelige, med lange kjortler; de har ikke nøgen
overkrop og bærer ikke musikinstrumenter, som de andre.
'Hverken Dansk Kunstblad eller Victor Freund beskriver de
svævende figurer i detaljer.

Nr.l. findes her, (19,5x25,5 cm.)
Lidt melankolsk, klædt i en lang,
mørk rødlilla dragt; bærende en
kande i den venstre hånd, en skål i
den højre.

Nr.2. findes her. (52,7x28cm.)
Dansende med nøgen overkrop,
svingende en del af sin røde dragt
over hovedet, en tamburin i den
venstre, sænkede, hånd. Den højre
løftede hånd holder måske kun
sløret, måske kastagnetter .
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Nr.3. Findes her ('48x30cm.)
Dansende med sko på. Drejer kroppen
med begge arme løftede. Klædt i en
blå dragt med et rødligt slør over
venstre arm. Nøgen overkrop.

Nr.4. Kunstindustrimusæet. (50 cm.)
Lyseblå klædning og
slør, med en slags
turban på hovedet.
Den ene hånd
udstrakt med en
olivengren, den
anden ind til
kroppen, holdende
en stavlignende genstand, eventuelt en teen
Nr.5.
Kunstindustrimusæet (49cm.)
Iført en hvid,
svingende dragt;
nøgen
overkrop.' begge
hænder over
hovedet; den
ene holdende en
tamburin. Røde
remme over fødderne.
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Nr..6.
Kunstindustrimusæet (47
cm.) Hvid
svingende dragt;
nøgen overkrop.
Holder sløret
med den løftede
venstre hånd,
højre sænket

Kunstindustrimusæets samlede væg
De to, 42cm. brede, brunmalede skabe, som Anna Bissen har
skænket Kunstindustrimusæet, hører måske hjemme her, selv
om udførelsen peger på et mere inferiørt rum-- eller måske en
anden maler. De sma dekorationer midt pa lågerne, er i al fald
af samme type.
Det ene har en nøgen dansende Apollon? med lyre i rødt
bånd og blåt slør. Han holder højre hånd løftet. Det andet har
en blond kvindelig figur i lilla dragt, dansende og spillende på
lyre. Begge skabene har en enkel, smal bort forneden og på
den øverste, fremspringende kant.
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Telefus,
der dier
kalven
tilhører
Kunstindu
strimusæet
.. købt
1915.
(60x76.cm
)

Dyret kaldes en ged, men er .klart en hind. Originalen først i
Herculanum, senere på Musæet i Neapel.
Den stående hjort, der slikker Telefus lår, har hævet det
venstre bagben. Telefus, som sidder med ryggen til os, støtter
på højre hånd og holder med venstre om yveret. Hovedet er i
profil. Hjorten er naturlig brunlig, Telefus nøgen. Baggrunden
har salens gule farve.

”Den fiskende pige.” Findes nu i soveværelset. Flyttet fra
Salen i 1946. (46,5x40cm.) Fra den tragiske digters hus. Zahn
1-20. Kunstbladet nævner det, men ikke Victor Freund.
Pigen sidder på højre side af et vandløb og fisker med en
vandret fiskestang.; også Amor fisker med stang. men fra den
anden bred. Han holder en kurv i hånden.
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Draperiet er mørkt lilla. Zahn, hvis tegning ganske dækker
maleriet, angiver originalens dragt som "gul".
Motivet synes at have været meget populært. Zahn har,
foruden dette, to andre eksempler, der ligger meget nær. Pigen
fisker dog der med en skråt-stillet stang, og Amor holder blot
en kurv. Zahn, 1-60 og 2-94.
”Odysseus gensyn med Penelope”. Forsvundet. Forlæget
findes i Pantheon i Pompeji . Zahn. 1-82. Både Dansk
Kunstblad. og Victor Freund nævner det.
Odysseus er i en kort dragt, han sidder med en stav over
knæene, holdende et skjold i venstre hånd. Den stående
Penelope ser ned på ham; hun holder venstre arm bøjet med et
instrument- til vævning? i hånden. Højre arm er bøjet, med
pegefingeren under hagen.
Zahn giver farverne: Penelopes dragt er violet, blåligt i de ly
sere partier. Overdelen hvid, ligesom sløret over det mørke
hår. Pigen i baggrunden har en grøn dragt, hovedet er dækket
af et gult og hvidt stof. Gulvet og baggrunden er rød1ige,
søjlerne gullige.
”Diana og den sovende Endymion”.
Findes i Salen, pa samme sted som før 1946. (60x60 cm.)

59

Zahn.1-2.8. Dansk Kunstblad nævner det, men ikke Victor
Freund.
Til venstre ser man en sovende, næsten nøgen
mandsskikkelse, siddende pa en klippeblok, under en palme.
Til højre, svævende på en sky, gudinden, iført et blåt gevandt,
men med nøgen overkrop. En amorin svæver i baggrunden.
Det er mærkeligt, at Zahn kalder gudinden for Diana, da
han i noten omtaler glorien om hendes hoved som "Månen" og
nævner amorinens ”Aftenstjerne". Begge dele indikerende
Månegudinden Selene.
Zahn. 2-41. har et meget lignende billede; her ligger en
halvmåne bag kvindens hoved, næsten som horn. Det kan dog
ikke have nogen direkte forbindelse med vort, da det først er
fundet i 1840.
”De musicerende”. Bevaret i Salen pa samme sted som før
1946. (51,4x61cm.) Zahn.l-7 ; omtales Af Dansk Kunstblad
men ikke af Victor Freund
Til venstre to siddende figurer den ene spillende på lyre.

Manden i gul og hvid dragt, kvinden i en gul, der falder ned til
gulvet. Til højre en stående person, der måske bare lytter, iført
en hellang dragt, støttende sig til en sokkel. Midt i billedet en
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søjle; i baggrunden et vindue, der tegner sig lys- blåt på en
rødlig væg.
Zahns hillede er ganske det samme. Han siger dog om
vægen, at den er hvid, men rød i skyggen,og at den stående
figur er hvid.
”Narcissus.”
Tilhører Kunstindustrimusæet. købt i 1895. Zahn. 1-68.
Hverken Dansk Kunstblad eller Victor Freund nævner det.

Narcissus har en blomsterkrans om hovedet, et rødt draperi,
lagt især over det højre lår. Højre hand holder en lanse
parallelt med kroppen, næsten i billedets diagonal. Han sidder
på venstre side af en bæk, hvori hans hoved spejler sig ;
støttende med venstre arm på et klippe-fremspring på den
modsatte bred. Her er også et stykke mur, med en olielampe
ovenpå.
Zahns note siger, at den er fundet nær Pantheon i Pompeji;
i det samme hus som"Den fiskende Pige." Zahns 1-60. er ikke
vores..
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Panelet.
Et stykke er bevaret; sikkert på den oprindelige plads:
mellem døren til trappen og kakkelovnspladsen. To stykker
findes på Kunstindustrimusæet. Indgaet i 1895.
Victor Freund.: ”Det sorte Panel er dekoreret med Kranse,
der holdes af Svaner eller bæres af Masker , vexlende med
fremstillinger af Amors magt over de vilde kentaurer”
.
Dansk Kunstblad: ”Det sorte Panel er inddelt i flere Felter,
hvoraf de under Thyrsusstavene indeholde Compositioner,
som give os en billedlig Fremstilling af den raae Kraft, der
beseires af Kærligheden. Kentauerscenerne indrammes af en
portlignende konstruktion; En rød port om et oliven grønt felt
med en lysgrå streg omkring. ( 51, 5x33 ,7 cm.) Selve
figurene(20,2x19,5, cm.) er på sort bund. Kransene er røde.”
Tilsammen giver de to gamle beskrivelser er ret godt billede af
de bevarede stykker.
Zahns panel er meget lignende: sort,med porte under den
opdelende stav. Imellem portene felter med røde kranse og
indrammede dyrehoveder. Originalen findes på underdelen af
en mur, ved siden af Basilikaen i Pompeji
Kentauer-scenerne er af særlig interesse for placeringen af
de to stykker af væggen, der findes på Kunstindustrimusæet.
( De var oprindeligt opsat som en sammenhængende væg men
er nu adskilt.)
Delen til venstre har to porte:
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1. En kentauer holder en hvidklædt kvinde svævende i
luften.
2. En hvidklædt kvinde ligger, sparkende, på ryggen af
en kentauer.
Delen til højre har også to porte.

l. En kentauer står bag en mandlig figur med bue: Amor.
2. En kentauer sammen med en stående mandlig
skikkelse, her med en lyre.
Feltet bevaret i Salen har to porte
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.l. En kentauer med hvid krop og et grønt slør. Pa ryggen en
kvinde i lilla dragt, svingende en Thyrsosstav med et stærktblåt bånd.
2. har ingen figurer, maske er de ødelagt af varmen fra
kakkelovnen, der stod lige ved siden af. Den kan have
indrammet den "Amor, der binder Kentaurens hænder på
ryggen”som savnes.
Når man sammenholder dette med beskrivelsen i Dansk
Kunstblad:
"De vise os nemlig Centaueren lige fra hans første rå
Tilstand, hvor den dyriske Natur bringer ham til at bortføre
Qvinden, indtil det Øjeblik, da Amor binder hans Hænder på
Ryggen og styrer Hestemennesket efter sit Tykke."
---synes det klart. at det i Salen bevarede stykke må have
siddet imellem Kunstindustrimusæets to felter, der således får
plads på hver sin endevæg (selvom de for målenes skyld godt
begge kan have været på bagvæggen).
Væggen til Dagligstuen er ca. 3oo.cm. Bagvæggen 645.cm.
Hvert af Kunstindustrimusæets felter måler ca. 25o. cm.
Endevæggen havde i 1946 i højre side en fløjdør, som blev
muret til. Den var klart ikke oprindelig. Den er ikke på planen,
der er lavet i 1771, og der er på opmålingen fra 1925, angivet
"fjærnet murværk” på stedet. Hvornår den er indsat fremgår
ikke af mit materiale; men det forekommer mig sandsynligt, at
både indsættelsen af døren og opdelingen af Salen står i
forbindelse med Kunstindustrimusæets erhvervelser i 1895.
Muligvis stammer den fra perioden hvor både Marie Bissen,
hendes 2 sønner, deres hustruer og børn skulle have flere
rum.- altså perioden mellem 1868 og 1892.
Freund har sikkert dekoreret hele bagvægen, men da den
er ydermur,og da huset var umådelig forfaldet, kan den have
været så medtaget, at den ikke er blevet restaureret i sin
helhed. Som sagt er lærredet i al fald fornyet. Amorporten har
uden tvivl sluttet rækken ved døren til dagligstuen. Dette
andet stykke har ovenikøbet en klar afslutning; et smalt grønt
felt + en grå streg.
Selve opbygningen af paneldekorationen giver derimod
ingen vejledning. Kunstindustrimusæets..nr.l. begynder med to
porte og ender med et kransfelt. Nr. 2 begynder med et
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kransfelt og ender med to. Salens begynder lige efter, med et
kransfelt, derefter bort- og nyt kransfelt, der slutter med den
'blinde" port. Fortsættelsen mangler, da det efterfølgende
stykke panel er fornyet.
Mellem vinduerne findes en anden type panel, med en
enklere dekoration uden figurer.
Dørene har to brune farver med lysere midterornamenter,
som om de var indlagte. Karmen har den nye Freundske
profil, malet i flere farver. yderst lys beige, derpå rød; inderst
rød med et lyst mønster, taget fra Zahn; og slutter med en
ganske smal lys stribe
Vinduesindramningerne er, som i 1946, lyse med røde
pletter, for groft udførte til at være originale.
Man spørger sig selv, om der kan have været gardiner, og da
hvilke, og hvordan Vi havde lette, lyse voile-gardiner.
Eickhoffs havde i begyndelsen ingen; men da de indvendige
skodder jo er ude af funktion, blev de kede af de passerendes
nysgerrighed og fik i Salen et tæt grønt gardin; men dog stadig
ingen i de to stuer til gaden. (Carl Nielsens havde både
brogede gardiner og rullegardiner overalt)
Gulvet havde i 1946 intet spor af bemaling
V. Fr.skriver om "det smukke Motiv fra Isistemplet, med de
plastiskt fremtrædende grønne og sorte firkanter”
Kunstbladetsiger: gult, sort og grønt i Moasaikstil.
Zahn.1-15. har et sådant plastisk virkende gulv fra
Venustemplet, med sorte, grønne og lyse kvadrater. Det har en
meget bred bort, som måske ikke har været her, i al fald
omtales den ikke. Det siger forøvrigt ikke sa meget..Borten på
gulvet i Dagligstuen, som ses på Købkes portræt, omtales
heller ikke.
.
Det lille Atelier.

Victor Freund skriver: "Loftet i det lille Atelier var
dekoreret med gyldne Stjerner i blaa Kasetter. Motiv fra et af
Templerne i Selinunt.” Der var kun svage rester af den blå
farve bevaret i 1946, ingen stjerner.
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Møblerne.etc

Freunds elegante båd er forlængst gået til; men de malede
møbler er heldigvis bevarede. På Frederiksborg og pa
Kunstindustrimusæet kan vi med egne øine se, at de har været
en integreret del af det Freundske hjem. Klaveret,
barnesengen, vuggen og barnevognen har alle farveskala og
motivkreds helt i overensstemmelse med de bevarede rester af
husets dekorationer.
På Frederiksborg findes også de to kandelabre, som ses på
P.C.Skovgaards tegning af Enkefru Freunds Kaffeselskab, og
et sæt af Freunds "Ildtøj" . Grebet er et Vulkan-hoved, og
buerne til tangen dannes af to delfiner. Skuffen har et
tigerhoved til greb. Det er udført af Dallhof og findes i flere
eksemplarer.
Brændeovnen, som senere stod i Tegnestuen, blev i 1946
flyttet fra kvistværelset, hvor der fra de første vurderinger er
anført:"En ovn." Den har, over indfyringslågen, et
profilbillede af en mand; på siderne er der to søjler og mellem
dem en hvilende løve, der holder et våbenskjold iøvrigt
smykket med guierlander og, i midten foroven, et rundt hoved
med vinger. P å bagsiden , det samme medaillon-billede som
over lågen; herover et par vinger. Høje, tynde jernben. Den er
siden sat i kælderen.

Det lille Arbeidsværelse

Kaldtes ogsa 'Tegnestuen" og har oprindelig ikke været en del
af boligen. Af F.J. Meiers bog om Wiedewelt fremgår det, at
den har haft to Sale ud mod kanalen; så på det tidspunkt har
det fungeret som arbejdsrum. Vi ved at Freunds samling af
Levninger fra Pompeji og Herculanum var opstillede her; men
der har næppe været dekorationer. De ville utvivlsomt være
blevet omtalt. De gamle, barokke gerigter, de todelte skodder
og malingen på vinduerne taler ogsa imod.
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Gavlværelset på l.Sal.

I samlingen af Hilkers skitser, findes det forslag til kvistværelset,
som man mener, aldrig er blevet virkeliggjort
Det viser ikke nogen dekoration, er nærmest en farveplan, med en
optegning af de forskellige felter. Der synes ikke at være noget
panel som i stueetagen, men der er et lavere sort afsnit, som uden
nogen form for bort går over i rummets hovedfarve; en smuk,
kø1ig lyserød. Det alkoveagtige indhak er tegnet i en let, lys-blå
tone, mens det underste led går over fra sort til brunt. Ovenover er
der et ganske smalt, mørkt felt med en gullig gardinstang inden
den rosa farve fortsætter til loftet.

Gavlværelset

Der er to smalle felter ved siden af sengepladsen, men ingen angivelse af farven i den
nuværende karnap.

Dette rejser spørgsmålet om den overhovedet har eksisteret på
denne tid: Først i 1866 nævner Brandtaxationen: "Stort fag i to
afdelinger” og Bissen-børnene
omtaler ofte "det dobbelte
vindue" somom det var noget
særligt. Panelet under vinduet
er meget tarveligt; kan ikke
være fra hverken Wiedewelts
eller Freunds tid. Ruderne i
husets sma kviste er idag små.
3 rækker med 3.ruder; mens
karnappens er store og fordelt
i 4 rækker med to ruder.
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Bissen-familiens tid (1842-1911)

Et par år efter Freunds død blev både professoratet, boligen
og værkstederne tildelt hans gode ven; Billedhuggeren
Herman Vilhelm Bissen.
I Materialgården blev der ikke foretaget større forandringer.
Legenden siger ganske vist, at udbygningen af Atelieret på
l.sal var sket i anledning af Frederik VI’s statue, men det kan
næppe være rigtigt. Den blev modelleret før 1858, og
Brandtaxationen nævner først ombygningen i 1894, da sønnen
Rudolf, efter Marie Bissens død, havde overtaget lejheden og
atelieret på l.sal.
Huset fik en hård behandling under "Gamle Bissen"´s regime.
f.eks. blev der anbragt en rudestige i det så fornemt dekorerede
loft i Dagligstuen. Efterhånden var det ganske nedslidt. Kort
før H.V. .Bissens død blev der til ham bygget en ny bolig
bagved Charlottenborg. Men han nåede ikke at flytte ind i den,
så hans kone og børn fik derved mulighed for at beholde huset
i Frederiksholms kanal.
Sammen med sine børn, svigerbørn og børnebørn, og en tid
også sammen med sin bror, Maleren Jørgen Sonne, boede
Marie Bissen her til sin død i 1892. Derefter delte sønnerne
huset. Maleren, Rudolf Bissen, fik lejligheden og atelieret på
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l.sal, mens Billedhuggeren, Vilhelm Bissen, beholdt de to
atelierer i stueetagen, men flyttede med sin familie til en
lejlighed i Vestervoldgade.
Det ma være før dette skisma, at udsmykningen af den
inderste stue, ”tegnestuen”, har fundet sted. Den har både
årstallene 1859 og1882.

Vilhelm Bissen

Med
hensyn til det gamle hus, gik det unægteligt ned ad bakke i
denne periode. Brandtaxationerne fortæller den sørgelige
historie.
I 1894 må haven ved gavlen være nedlagt, og indkørslen til
de bagved liggende huse etableret; for da er "Plankeværk med
Fyldingsdør" streget, og i stedet er anført "Dobbeltport med
Dør" .
Selvom der ingen steder står noget om den tilmurede dør i
gavlen, er det antagelig ved samme lejlighed, den er flyttet og
det er nok tilfældigt, at det vindfang til havesiden, som blev
taget ned 1946, først er omtalt i 1933.
I 1866 havde Salen både dekoreret loft og gulv, men inden
1886. var den delt i tre, og loftdekorationerne borte; gulv
dekorationerne kan nok heller ikke have overlevet.
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I 1894, efter Rudolf havde overtaget lejligheden, er Salen, i
vurderingen blevet til tre rum. .Af vægmalerierne blev to i
1895 solgt til Kunstindustrimusæet. Yderdøren i gavlen, der i
Carl Nielsens tid førte fra gården ind til det fra Salen afskårne,
vinduesløse rum, var ikke oprindelig. Jeg forestiller mig, at
den er lavet samtidig med at Dekorationerne er fjernede.
For målenes skyld, kunne den godt have været der tidligere,
selvom man forudsætter begge partier af dekorationen anbragt
på gavlvæggen; men en dør på det sted, passer slet ikke i
Freunds stramme komposition. Da huset i 1925 skulle have
forstærkede fundamenter, konstaterede man, at den ikke havde
været der, da huset blev bygget.
I Dagligstuen forsvandt det malede gulv mellem 1866 og
1886, men endnu i 1903 var der både dekorerede vægge og
lofter. Da Kunstindustrimusæet fik det ene af stuens større
billeder i 1915, er det sandsynligt, at rummets lærredsvægge er
blevet fornyede, da Carl Nielsens overtog lejligheden.
I Soveværelset er det dekorerede loft overstreget i 1886.
Gulvet kaldes da ”malet”, men om det dækker "dekoreret",
som det var oprindeligt, er ikke helt sikkert.
Kabinettet, kammeret ved siden af soveværelset, havde
stadigvæk sin loftsdekoration,, men i ganske ødelagt tilstand,
da Anne-Marie Carl Nielsen døde; så her synes ikke at være
sket forandringer, bortset fra det forstørrede vindue, der må
være indsat i Bissenernes tid. Jeg har ikke kunnet finde
hverken det eller det nye vindue i det lille atelier i den kgl.
Bygningsinspektørs regnskaber.
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(De er ganske uoverskuelige i al deres detaljerigdom.
Håndværkerne angiver både arbejdstimer og materialer, men
intet der viser, hvor det færdige resultat befinder sig; højst
"Materialgarden med Hømagasinet." Måske en arkitekt kan
finde rede i dem; men altså ikke jeg)
I Det Lille Atelier, findes det dekorerede loft endnu i
vurderingen for 1886, men det er overstreget inden 1894,
selvom der endnu var rester tilbage i 1946.
Den væsentligste forandring fandt sted i Tegnestuen.
Dette rum havde, som nævnt, hidtil været en del af
værkstederne; Freund havde ikke dekoreret det, og heller ikke
udskiftet de barokke gerigter fra Wiedewelts tid.
Allerede før brødrenes deling af huset var det øjensynlig
blevet gjort til en del af boligen:
Ved istandsættelsen i 1946 fremkom en "dekorering," som
igen blev tildækket og overmalet med limfarve. I 1984 er den
pany blevet afdækket, fotograferet, og undersøgt efter alle
kunstens regler:
Allerede i 1869 havde maleren Rudolf Bissens ven
forfatteren Holger Drachmann direkte på den rosa væg malet
to store "Søstykker" på hver side af det faste vægskab som
"Gamle Bissen" plejede at hænge sine kitler i; og pa den
modsatte side;( sikkert over
sofaen), tre mindre.
Disse billeder fremtræder alle som
almindelige staffelibilleder,
ovenikøbet med malet ramme,
søm og kroge.
Døren til atelieret dekorerede
Rudolf i 1832 med et
"Skovlandskab". Træværket i
stuen var på den tid mørkebrunt,
med forgyldte lister.
Rudolf Bissens Skovbillede pa
Døren.
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I højre side af billedet ses en skrænt med træer, hvoraf
særlig eet tegner sine tynde grene mod den høje, lyse himmel.
I den meget plane forgrund ligger et fældet træ i græsset ved
siden af stubben. I baggrundens venstre side afgrænser en lav
trærække synsfeltet ud til horisonten. Der er mange flyvende
fugle på den lyseblå himmel. Farven er neutral, naturalistisk;
dog betydelig friskere end Drachmanns.
sign : R ,B. 22Maj .82
Drachmanns Søstykke ved døren

I horisontlinjen til venstre et sejlskib med en dampende
skorsten, til højre 5 mindre sejlskibe i perspektiv. Midt i
billedet, 2 store skibe for fulde sejl; det ene bag det andet. I
forgrunden en bøje.
Farven er muligvis eftermørknet, måske også ødelagt af
overmalinger og afvaskningerne; den virker nu meget
"død".Den meget mørk-rødlige himmel har en lille blå-hvid
lysning i skyerne, og en lysere orange tone i horisonten. I
forgrunden en stribe med et lysere område i det mørke, brune
vand, -spejling af sejlene.
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Drachmanns Kystlandskab ved vinduet.

En havbugt med klippestykker og høje, bratte skrænter
eller klippesider ned til vandet, ses i højre side af billedet.
Enkelte ikke meget grønne planter vokser ved bredden.
Himmelen, der går i et med havet, er meget lys gullig hvid,
dog med et sammenhængende gråt skylag foroven.
sign. H.D.1869
Drachmanns Havnebillede på sydvæggen ved døren.

Til venstre en mand i en robåd ved indsejlingen til en stor
havn. Midt i billedet dominerer en en stor brun "pille";
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bagved den ses flere lignende i perspektiv. I baggrunden
skimtes huse og skibe. Også her fugle.
Midter-billedet.
er for ødelagt til at man kan sige noget om motivet. Det
adskiller sig fra de andre ved en meget kraftig brandrød farve
pa himmelen. Noget meget mørkt vand har skum på enkelte
bølger.
Drachmanns Havnebillede pa Sydvæggen ved Kakkelovnen.

Natbillede af Mastekranen, der står centralt i billedet. Til
venstre halvdelen af et skibsskrog, dernæst en bøje, og endnu
et skib, hvis master lige anes.
sign. H.D.
Ydre forhold

Huset har længe bevaret sin kajplads; stadig er der assureret så
og så mange alen Bolværk; så sent som i 1926 er der repareret
pa de 74,4 meter
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"Slæbestedet" er overstreget i 1903, så det må være
nedlagt i den Bissenske periode.
Der var dog ogsa fornyelser. I 1886 står der; "I Gården et
Lokum i to Dele med Zinktag og Persiennedøre" ; efter 1894
er det overstreget og erstatet med;" To Klosetter med
Håndvask'".
I 1894,er der Gasledninger i hele huset.
Den kgl. Rygningsinspektørs arkiv afslører beboernes og
arkitekternes hårdnakkede kamp med de bevilligende
myndigheder.
1886-87 anmodes om en .hovedreparation, Afslag. 750+200
Kr. årligt til vedligeholdelse af hele Matriklen. Som
sædvanligt.
I 1889 anføres at bevillingen er helt nødvendig men først i
juli 1894 fremlægges et forslag til en hovedistandsættelse, der
igen mødes med et afslag; dog får man 1000 - 1200 på
tillægsbevilling, og den årlige ydelse blir sat op til 950+200Kr,
som dog i 1899 nedsættes til 900 Kr fordi en af de mange
lejere selv skulle betale vedligeholdelsen.
I l909 blir brolægningen repareret og i 1911 kloakforholdene
forbedret, uden at det fremgår, om det sker indenfor
bevillingens rammer eller ej.
Kort sagt; det gamle hus med de stolte traditioner var godt
på vej til at falde fra hinanden, uden at nogen synes at
bekymre sig om det, i alle tilfælde ikke iblandt de bevilligende
myndigheder.
Interegnum (1911-1915,)

Perioden er vanskelig at belyse med blot nogenlunde
sikkerhed Huset havde aldrig været egentlig Professorbolig,
men blev tildelt den billedhugger, der havde de store offentlige
arbejder, og som ofte også var professor; men det kunne sådan
set blive en hvilken som helst billedhugger, som fik det.
Slotsforvaltningen har ikke kunnet skaffe oplysninger om
lejerne, og Krak anfører alle lejerne i hele matrikkelnummeret;
så hvem der har haft netop Sydfløjen, kan ikke ses; måske har
de kun arbejdet her, måske har de boet i Nordfløjen eller et af
sidehusene. Professor A. Paulsen. 1913-1915. H.C.Petersen.
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1905-1915. E.M.S. Nielsen 1916. Magnus Andersen var
elev af Victor Bissen og skal, efter hvad Magnussen oplyser,
have arbejdet her efter dennes død,
Ifølge Politiets register i Stadsarkivet har ingen af dem boet
her, men andre steder i byen. Realregisteret slutter med en
militær ombygning i 1793. og har for hele området ingen
senere notater.
Et billede fra 1905 viser et stenlager lige bagved havens
plankeværk: Det er formodentlig Bissens. Men der er også en
mulighed for, at det har tilhørt firmaet "Wienberg", der havde
kontor i sidebygningen. Det viser også et lille hoftehøjt stakit,
der afgrænser en "Gang" fra hovedhusets dør i gavlen til døren
i siden af porten, hvorigennem der øjensynligt har været
almindelig kørsel til Vestervoldgade. Et andet billede fra 1912
viser her et plankeværk med en port.
I brandtaxationen for 1913 er hele beskrivelsen af Salens
dekorationer strøget. Det er en fejltagelse; store dele eksisterer
stadigvæk.
I 1914 er der en meget alvorlig klage fra skorstensfejeren, der kræver en fuldstændig fornyelse af
skorstenspiberne, der kan falde ned når som helst.
Samme år får en kreds af billedhuggere tilladelse til, på
facaden over porten, at opsætte to mindeplader for
billedhuggerne Bissen "Under forudsætning af at de udføres i
varigt materiale, der ikke kræver vedligeholdelse."
Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens tid

I 1915 flytter så Anne-Marie og Carl Nielsen ind i det
gamle, faldefærdlge hus, uden at der tilsyneladende bliver
foretaget nogen istandsættelse i den anledning. Først i 1917
bevilliges der nye ovenlys til hele huset og i 1919 indlægges
elektrisk lys. Anne-Marie er selvfølgelig ikke den, der holder
sig tilbage i kampen med de påholdende myndigheder. Hun
går så vidt, at hun i en af de sædvanlige anmodninger om
istandsættelser vedlægger en attest fra Professor Bang, der
erklærer huset uegnet til menneske-bolig. Om denne
medicinske autoritets protest har bevæget de bevilligende, skal
jeg lade være usagt, men noget ma være hændt, for til trods for
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at en bevilling på 109.130 Kr.(?) nægtes, bliver der i 1921
foretaget en lang række reparationer. Taget bliver lagt om,
halvdelen af stenene nye. Kviste repareres. Blikkenslageren tar
også fat; tagrender, nedløbsrør og pumpe til afløb fra

Salen I Anne-Marie og Carl Nielsens tid

k

ælderen. W.C. med håndvask på l.sal. Der kommer nyt
trægulv i det lille atelier, Linoleum på Trappen og på W .C. og
en frisk berapning af ydermuren. Afstivningen er først
tilskrevet med blyant i vurderingen 1923, hvad der kunne tyde
på,at arbej det har taget sin tid.

77

Det ser ud som om trappen fra køkkenet til haven optræder for
første gang i vurderingen.1924. Hvis man tænker sig den
gamle køkkendør tilmuret, da der etableres gennemkørsel i
Gården (i 1894,) skulle man tro trappen var lavet dengang,
(måske har den haft en enklere udformning uden "'Bislaget")
Det er desværre ikke lykkedes mig at finde den blandt
tømmer-regningerne, hverken omkring 1894 eller l924.

Dagligstuen i Anne-Marie og Carl Nielsens tid

Istandsættelsen i 1921-23. var i realiteten kun en
ansigtsløftning. Mure sank stadig, tagspærene og bjælkerne
var rådne og rotter og mus havde gode dage i de evigt fugtige
kældre. Tilsidst blev det så galt, at Bygningsinspektøren
dekreterede, at enten måtte han have penge til en virkelig
istandsættelse, eller også måtte han rive huset ned, det var helt
enkelt livsfarligt. Det hjalp. Omkring 1931 påbegyndtes
arhejdet, der varede til 17-3. 1936, da det erklæredes afsluttet.
Pris: 29.698,75 kr.+ et W.C som af uforklarlige årsager skulle
betales særskilt. Denne gang var det alvor. Der blev hydraulisk
nedsat 70 cm.tykke fundament piller, og overalt undermuret.
Kældergulvene, der oprindelig havde været Jord- gulve, havde
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i tidens løb fået dels murstens, dels brolægning; nu blev der
overalt- også i det store atelier-lagt betongulve.
Værst så det ud i det store atelier. Her stod Anne
Maries store gipsfigurer, som først måtte flyttes bort.
Naturligvis var hun godt utilfreds med afbrydelsen i sit
arbejde og så tilmed flytte-udgifter!

Soveværelset i Anne-Marie og Carl Nielsens tid

Enden på det blev, at arkitekten ordnede flytningen, i altfald
officielt for at fremmede flyttemænd ikke skulle komme i
vejen for håndværkerne.
Alt træværket var råddent og angrebent af svamp, så der
måtte indsættes lægter forat afstive huset inden tagarbejdet
kunne udføres. Samtidigt med reparationerne blev der indlagt
centralvarme i stuerne, men ikke i ateliererne. Reoler, porte og
døre blev delvis fornyet.
(22 fag kældervinduer, 25 fag suevinduer og 3 porte)
Der blev opstillet en skillemur, desværre er der ingen
angivelse af hvor. Jeg sætter den i forbindelse med det rum på
l.sal, der nu er badeværelse. På planen ser det ud til, at der i
første omgang har været et stykke afskåret til toilet.
Regnskaberne har " Vandkloset", men intet om et badekar,
som notorisk stod i det udelte rum i 1946. Jeg synes man kan
slutte, at skillerummet har været opstillet her og senere, da der
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Anne-Marie i arbejdsværelset med hushjælpen Maren

er lavet rigtigt badeværelse, er blevet pillet ned igen. Gulvet
havde i hele rummet Linotol belægning, mens der i 1921 står:
Linoleum på trappen og toiletrum på l.sal. Jeg har ikke kunnet
finde noget årstal for denne ny-indretning, men karret var ikke
helt nyt i 1946.
I 1942 blev der lagt linoleum i det lille atelier; om der her
menes det i stuen eller det på 1. sal, ved jeg ikke; der var
linoleumsgulve i begge i 1946.
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Huset i Johannes Bjergs Tid.

Da Anne-Marie Carl Nielsen døde i 1945, fik min mand,
Johannes Bjerg hendes lejemål i Materialgården tilbudt.
Vi boede på det tidspunkt i Sølvgade, jeg arbejdede på
Nørrevold og han havde to af atelierne i materialgårdens
nordfløj så det var meget fristende at sige Ja-tak, selvom
husets indre var i en elendig forfatning. Atelierne var vel
byens bedste, og den smukke, traditionsrige lejlighed trods alt
meget attraktiv, så vi besluttede os til at accepte re tilbuddet,
selvom vi måske ville komme til at betale for nogle af
forandringerne. Huslejen var til gengæld yderst beskeden.
I 1946 flyttede vi ind efter en gennemgribende restaurering af
lejligheden. Min mand var meget interesseret i at få den bragt
så nær som muligt til Freunds, og fulgte daglig arbejdets gang
i det halve år, det varede.
Der var ganske vist fundamenteret i 1936, men da de senest

Salen I Bjergs tid
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opsatte skillerum blev fjernet, viste det sig, at gulvet havde en
vis lighed med en kamelryg, så det måtte løftes op og forsynes
med en kraftig støtte i kælderen. Lærredsvæggene i hele
lejligheden blev fornyede og dekorationerne overført,
undtagen i Tegnestuen, hvor Drachmans og Bissens malerier
igen blev tildækket. Det, der var tilbage af panelerne i
Dagligstuen, blev flyttet ind i Salen til erstatning for de
stykker, der var endt på Kunstindustrimusæet. De har ganske
vist en anden udformning som dog ikke er mere afvigende end
at hovedindtrykket er meget harmonisk,og på stedet I
dagligstuen var de ikke nogen gevinst for helheden.
De dekorerede vinduer og døre blev ikke malet op, men
nødtørftigt repareret af kunstmaleren Kræsten Iversen. De
brede plankegulve var det ikke muligt at redde; de bedste

Dagligstuen i Bjergs tid

stykker blev samlet i soveværelset, men på det tidspunkt var
der ingen mulighed for at skaffe tilsvarende ny gulve, så i
stuerne måtte vi nøjes med de parketgulve, som det var muligt
at få fat i. Unægteligt temmelig langt fra Freunds.
Køkkenet blev helt fornyet. Der blev lavet et spisekammer og
døren til haven blev sløjfet. Det gamle ildsted, hvor der først
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var anbragt et komfur og ovenpå det nogle gasapparater blev
bibeholdt men udfyldt med et porcelænskab. Både i køkkenet
og i soveværelset blev de gamle vindues-gange genoprettet,
hvad der i soveværelset indebar, at toiletrummet måtte
forkortes lidt. (En dør derfra med trappe ned til atelieret blev
sløjfet.) Kakkelovnspladsen, der har et lille skab indbygget
bagved, blev så også forkortet tilsvarende.
På l.sal blev der lagt loft over et stykke af det åbne rum, så
gangen kunne fortsættes fra trappen til atelieret; af resten blev
der et lille pulterkammer, der var lidt mindre "støvet' end det
store åbne . I badeværelset blev der flyttet med en skillevæg,
men det gamle badekar på ben blev bevaret.
Atelieret på 1’sal havde allerede, som det lille atelier i stuen,
sit grimme og upraktiske mørkebrune linoleumsgulv, som det
blev nødt til at beholde. Et vindue i nordsiden af den store
kvist blev muret til, for at få et jævnere lys. Det blev forøvrigt
aldrig helt tilfredsstillende; min mand satte aldrig en stor figur
op der; arbejdede højst med en portrætmodel i et fjernt hjørne.
Rummet bagved, ud mod gaden,som Helen Schou, AnneMaries elev, kaldte "Det 4’.Atelier" havde et lille ovenlys, men
var faktisk ubrugeligt, min mand anvendte det til materiale
opbevaring, hvad det forøvrigt heller ikke duede til; det var alt
for lille. Vi endte med at have et gammelt billard dér.
I kælderen var der et vaskerum, hvor hushjælpen (der var
indkvarteret i kvistværelset) sammen med Fru Juul, (der boede
med sin mand i ”Foderknægtens hus”) gennemførte storvask
med kogning i store kar.
I eet kælderrum fik vores søn i mellemskole lov til at indrette
sit eget kemiske laboratorium, undertiden med mindre – som
oftest tilsigtede- eksplosioner til følge.
Bortset fra de dekorerede rum var farverne: en grønlig
tone i atelierer, lys-grå vægge med lidt mørkere gråt træværk i
stuerne og på trappen og hvidt i køkken og badeværelse.
Lofterne hvide også i Kabinettet (som var vores søns værelse)
og det lille atelier, der havde rester af dekoration, men var så
fugtskadede, at de ikke kunne reddes.
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Døren mellem soveværelset og ”kabinettet” blev lukket til
den ene side men bevaret (som et smalt skab) i soveværelset.
De små skabe i entreen blev fjærnet og det store fornyet.
Eickhoffs tid

Da min mand døde, blev Materialgården ikke automatisk
ledig; der var jo ikke tale om en professorbolig, men om et
almindeligt lejerforhold, så jeg var ikke tvunget til at fIytte. På

den ene side ville jeg meget nødigt forlade det dejlige gamle
hus, på den anden side var det for stort og dyrt, og ateliererne
kunne jeg jo anstændigvis ikke holde på; så da den
nyudnævnte Professor Gottfred Eickhofff meget gerne ville
leje dem og lejligheden i stueetagen, gik
Boligministeriet til begges tilfredshed - i gang med at planlægge den deling,der
fandt sted efter et halvårstids forløb.
Det lykkedes Eickhoff at få tilladelse til at lade den store
skorsten rive ned og -på bekostning af en ende af køkkenet og
et stykke af kammeret- at få indrettet et Badeværelse. Det
havde ikke været muligt for os, på grund af fredningen- men
måske talte det med, at lejligheden i øvrigt ikke blev istandsat
.
I forrummet til det store atelier blev der yderligere
installeret et W.C., hvad der heller ikke tidligere havde været
muligt.
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Salen I Eickhoffs tid A
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Salen i Eickhoffs tid B
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Min nye lejlighed på kvisten

Førstesalens omdannelse til en selvstændig lejlighed var ikke
så simpel; der blev indsat en entre-dør mellem trappen og
gangen, der til gengæld fik et ovenlys. Døren til det store
kvistværelse og døren til badeværelset tilmuret, og døren til
det tidlligere gæsteværelse flyttet hen til en lille mellemgang,
hvorfra der så blev adgang både til kammeret og til
badeværelset.
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I pulterkammeret blev lavet køkken, med gasapparater(efter
mit ønske.)

Atelieret, som skulle være min dagligstue, har et meget grimt
brunt 1inoleumsgulv; det havde måske været muligt at få det
fjernet, men da jeg ejede et tæppe, der næsten dækkede, blev
det overladt til mine efterkommere at finde frem til det
gamle plankegulv.
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Materialerummet og et stykke af det åbne loftsrum blev slået
sammen til en stor og god stue; det nødvendiggjorde en ny
kvist og et par runde jernvinduer i taget. Der er meget lavt til
loftet så det matte lægges ovenfor bjælkelaget, hvad der
krævede en dispensation fra brandloven, men kom til at se
meget smukt ud. Gulvet var håbløst og for kostbart at
genoprette, så det fik også en billig parketlægning( som dog
forøvrigt er smukkere end den dyre)
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]

Den nye store stue

OBS: Der findes en interaktiv video, der gør det muligt at
panorere rundt og zoome ind gennem hele lejligheden 2002.
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Den lange indre gang kom til at forbinde alle rum:

Og det gamle karnapværelse og dets sydvendte kvistvindue og
det gamle alkove-indsnit er blevet mine bedste udsigts- og
indsigts-punkter til både Materialgårdens og min egen lange
historie.:

Kælderrummene delte vi og haven blev fælles.
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Huset i de senere tider.

Efter nogle års forløb lykkedes det Eickhoff at få
Materialgårdens sydfløj gjort til Professorbolig; det betød en
betydelig besparelse, men indebar jo også, at huset skulle
forlades med embedstidens udløb.
Da han blev 70.ville han, og især hans kone Gerda, meget
nødigt flytte, skønt de ejede en villa med atelier på
Chr.Winthersvej.
Til hans held var den nye Professor, Erling Frederiksen,
ikke spor interesseret i at flytte fra sit hus. Det lykkedes, at få
lavet en ordning, så Eickhoffs kunne blive boende indtil
videre. Det blev til hans død i 1982 Den nyudnævnte
professor Hein Heinsen var ansat på åremål og naturligvis ikke
interesseret i en professorbolig for 4 år; derimod meget opsat
på at etablere en udvidelse af skolelokalerne i Nordfløjen; med
det resultat, at det store atelier blev afskåret fra lejligheden og
indlemmet i skolelokalerne. Midlertidigt!
Der synes, at have været uoverstigelige vanskeligheder med
hensyn til lejens størrelse (den blev først sat op, så ned igen)
og med hensyn til hvem der skulle have bestemmelses-ret:
Ministeriet? Akademiet? Kulturudvalget? Og endelig: hvem
skulle være berettiget til at leje? Hvor stor en del af
Materialgården?. Efter næsten tre års forløb var det store
atelier, trods flere billedhuggeres protest, overgået til
Akademiets Billedhuggerskole og lejligheden med det lille
atelier lejet ud til Kunstvæversken Naja Salto,
Det lille atelier blev, af uopklarede årsager, erklæret
uegnet til billedhugger- anvendelse. At det havde været
anvendt som sådant i 200 år var ikke noget argument for dets
bevarelse, ej heller at man, fra det tilsvarende atelier ovenover,
fra første færd havde fundet ud af at transportere både
materialer og skulpturer ud gennem vinduet.
Som sædvanligt gav lejerskiftet anledning til forskellige
istandsættelser:
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Trapperummet, som stadig havde de grå farver fra 1946, var
godt slidt og blev malet i en kraftig, ren blå farve med hvidt

Naja Salto i salen

træværk. Det brune linoleum, der allerede var brugt, da det blev
lagt , blev udskiftet med et lysegråt, og fik messingkanter Efter
Naja Saltos ønske blev de fleste af de mange tegninger og
akvareller, der havde hængt her i vores og Eickhoffernes tid,
taget ned.Et af de tre Parthenon-relieffer, som var taget ned i
Salen, fik jeg opsat på l.sals repos.
Køkkenet var også meget medtaget. Det blev malet helt hvidt,
fik sort og hvidt linoleum i tærn og et stort elektrisk komfur; en
lille "spiseklap" på et køkkenbord fuldendte moderniseringen.
I Salen blev den gule farve lidt forandret- efter sigende mere i
overensstemmelse med det bevarede stykke på
Kunstindustrimusæet, mens dekorationerne her og andre steder
i huset ikke blev rørt Væggene blev helt hvide i de to stuer og i
det lille atelier, der nu blev vævestue.
"Haven" må have sit eget Kapitel.

Gottfred holdt umådelig meget af husets have; så meget
at han ikke nænnede at rykke noget op, som groede og var
grønt. Resultatet var et vidunderligt vildnis, hvor selvsåede
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trær og de mest sejlivede planter havde fået overtaget og
efterhånden havde udryddet den oprindelige beplantning.
Naturligvis kunne jeg ikke ødelægge en gammel, syg mands
største glæde, så jeg kom der meget lidt og blandede mig slet
ikke i "driften"
Efter Gottfreds død måtte der gøres noget; først og fremmest
ryddes ud. Det kom til at se noget bart ud, men først da man
omsider fandt frem til den nye lejer, Naja Salto, blev den
plantet til, med blandt andet et langt rosenbed langs huset.
Den sydlige ende, under det gamle kastanietræ, fik genrejst det
oprindelig lokumskur, nu i skikkelse af et kombineret cycleog redskabsskur, og der blev brolagt, så der fremkom en
udmærket spiseplads, lige under stueetagens køkkenvinduer.
Men den gamle praktiske nedgang fra køkkenet til haven blev
ikke genetableret.
Kun enkelte af de gamle vækster er bevarede. Billeder fra
både Gamle og Unge Bissens haver viser, at de eksotiske
planter voksede i potter, så de har ikke haft mulighed for at
overleve. Et mandeltræ frøs ned i de hårde krigsvintre, og et
akasietræ blev væltet af stormen i min tid; men den store
kastanie, der blev plantet til minde om H..W.Bissens ene søn,
der døde som barn, vokser kun alt for godt. Vinen, den store
hvide rosenbusk og akantusplanten er de eneste,jeg ved har
været her, før Anne-Marie. (Figenen er f.eks. plantet af
Gottfred , på det sted, hvor vi havde plantet et, senere udgået,
abrikostræ.) Resterne af en hæk, der havde adskilt Vilhelm og
Rudolfs dele af haven, var der endnu i 1946; men det lille
udhus, der tidligere havde stået i nordenden, var allerede
dengang revet ned.
Den plettede Tidsel kan holdes nogenlunde i ave, mens
et, ellers her i landet ukendt italiensk ukrudt, har modstået alle
udryddelsesforsøg. Jeg regner med, at det vil gro på ruinerne,
når huset engang er faldet sammen, og alle de gamle
billedhuggere glemt.
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BIOGRAFIER efter Freund-familien
Herman Vilhelm Bissen. 1798-1868

H.V. Bissen var oprindelig uddannet som maler og havde i sin
ungdom hovedsagelig ernæret sig ved at tegne portrætter; men
nu arbejdede han som billedhugger og havde allerede et atelier
i Materialgårdens nordfløj. Efter et længere ophold i Rom,
flyttede han i 1842 med kone og to børn ind i Freunds
fornemme bolig. Her levede de et muntert, virksomt liv. I de
tidlige morgentimer drog Bissen over på volden, for at fange
sommerfugle til sin samling, fluer og myg til de fugle, han
havde flyvende frit omkring i det store atelier, og føde til de
slanger og krybdyr, han havde skaffet sig fra Italien.
Børnene legede med de mange forskellige husdyr i de
frie omgivelser, hvor Bissenfamilien fortsatte de Freudske
traditioner i hus og have. Børnes legekammerat, lægen Oscar
Bloch, fortæller i sin bog "H.V.Bissen og hans Hjem", mange
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fornøjelige anekdoter om deres fællesoplevelser; om geden
Mette, og om hvordan drengene juleaftensdag var roet ud for
at bade. Da de kom hjem og fortalte om deres bedrifter,
modtog fader Bissen dem med et muntert: "Friske drenge,
friske drenge"; mens Bloch klogeligt afholdt sig fra at betro
sine forældre noget om den vinterlige badetur.
Tirsdag aften var hjemmet samlingssted for vennerne,
hovedsagelig den Højenske kreds; men der kom også flere
unge, og da skal tonen have været betydelig friere.
I 1850 mistede Bissen sin første kone, men giftede sig et
par år senere med vennerne Jørgen og Edvard Sonnes søster,
Marie. Hun var ikke helt ung, mild og moderlig. Hun tog sig
kærligt af hans børn af første ægteskab, Vilhelm, Anna og
Rudolf, som blev boende sammen med hende, også efter H.V.
Bissens død.
Bissens helbred var i hans ungdom ikke godt; i 1844 var
det blevet så dårligt, at der måtte gøres noget. Det blev et
vendepunkt i hans liv, for det lykkedes virkelig en tysk
vandkurexpert at forvandle den evigt skrantende svækling til
en kæmpe med et jernhelbred, der tålte alle strabadser. (Han
begyndte, kl. 4. om morgenen med kolde bade og fortsatte
dagen igennem med nye vekselbade, afbrudt af løbeture; en
kur, som man snarere synes han skulle være død af.)
Selvom Bissen havde mange medarbejdere, både kunstnere og
håndværkere, er det næsten utroligt, at noget menneske har
kunnet frembringe en så imponerende række kunstværker:
Statuetter og gravmæler i hobetal, et par hundrede buster, både
af slægt og venner, og af samtidens fremtrædende mænd.
Statuer i marmor og i bronce, foruden de mange, store
offentlige opgaver. Firspandet på Thorvaldsens Musæums tag.
H.C.Ørsted til Polyteknisk Læreanstalt. Moses foran Frue
Kirke. Oehlenschlæger foran Det Kongelige Teater. Frederik
VI i Frederiksberg Have. Tordenskjold i anlægget ved
Holmens Kirke. Rytterstatuen af Frederik VII på
Christiansborg Slotsplads. Istedløven fra Flensborg. Også
udenfor København finder vi mange af hans arbejder.
Krigergravene og Landsoldaten i Fredericia og statuen af
Frederik. Vll. på torvet i flere provinsbyer.
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Vilhelm Bissen 1835-1913.

H.V. Bissens ældste søn: Vilhelm besøgte Akademiet, men
arbejdede især sammen med faderen, som han også hjalp ved
broncestøbningen af hans rytterstatue. 1857 tog han til Rom,
hvor han opholdt sig med mellemrum i flere år. På det
Anckerske legat var han også i Paris i længere tid. Han blev i
1902 udnævnt til professor og var i en periode direktør for
Akademiet.
Som faderen udført.e han en række monumenter: Christian
IV i Nyboder, Rytterstatuen af Absalon på Højbroplads,
Dronning Caroline Amalie og H,V,Bissen foran kunstmusæet;
desuden mange buster i Faderens stil og flere, meget levende
modellerede, dyrestatuetter.
Han var først gift med Johanne Michelsen, der døde efter
et år, senere (1857) med Anna Bruun.

97

Rudolf Bissen 1846- 1911.

Den lo år yngre Rudolf ville være maler, han kom i lære
hos P.C. Skovgård, før han blev optaget på Akademiet, hvor
han blev uddannet som Landskabsmaler. I 70’erne opholdt
han sig flere år i Italien. På grund af et vaklende helbred havde
han ikke nogen stor produktion; men da han kom hjem, skabte
han sig dog i 90’erne en solid position som Landskabsmaler i
den traditionelle stil; solgte til Musæet og blev medlem af
Akademiet. Han var fra 1881 gift med Olga Jacobs. De fik tre
børn: Alma,
Man kan undre sig over at ingen af brødrene, hverken
billedhuggeren eller maleren, synes synderligt påvirkede af alt
det nye, der prægede kunsten i deres tid; de fortsatte dygtigt
og kultiveret i det gamle, traditionelle spor .
Begge familier –sønnerne, deres ægtefæller og hver sit sæt af
børn - levede sammen med stedmoderen til hendes død i 1892,
så selvom Materialgården er et stort hus, og begge opholdt sig
meget i udlandet, må de have boet meget "tæt". Så man
forstår, at der, ifølge efterkommernes udsagn, ikke altid har
hersket den helt store harmoni.
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Anne Marie Carl Nielsen 1863-1945

Anne Marie Brodersen blev født på "Tygesminde" ikke
langt fra Kolding. Hendes opvækst på landet, med det nære
forhold til dyrene kom til at spille en stor rolle for hendes
senere motivkreds.
Hun ønskede at blive billedhugger, og det lykkedes
hende da også, at få en af familiens bekendte til at tage sig
med til København, hvor faderen bevilligede hende et par
prøveår. Det viste sig mod al forventning at Bissen ikke ville
modtage hende som elev. "Han tog aldrig kvindlige elever,
som alligevel aldrig blev til noget". Men Saabye sagde ja, og
senere fortalte hun, at han havde været en udmærket lærer.
På en studietur rundt i Europa traf hun komponisten Carl
Nielsen i Paris; de blev gift og fortsatte sammen til Italien.
Deres nok så stormfulde samliv er almindelig kendt; hun
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opholdt sig i lange perioder i udlandet, i Grækenland, hvor
hun kopierede de arkaiske skulpturer fra Akropolis, og i Celle,
hvor hun havde fundet den hingst, hun ville bruge som model
for sin kongelige rytterstatue. Hun fuldførte hesten, og det
lykkedes hende, at få den hjem i gips, umiddelbart før
udbruddet af den første verdenskrig.
1915 flyttede hun så ind i Frederiksholmskanal med sin
mand, deres 3 børn og Maren ikke at forglemme: deres
trofaste ven og hushjælp gennem alle årene.
Carl Nielsen døde i 1931 – hun boede I huset til sin død I
1945.
Foruden mange portrætter og en lang række dyreskulpturer, hvoraf nogle var ganske små, men alle fuldendte i
opfattelse og modellering, skabte Anne Marie Carl Nielsen, i
sit lange, aktive billedhuggerliv flere større værker, der var
bestilt til offentlig opstilling. De mest kendte er nok de
Københavnske: Rytterstatuen af Christian den Niende, som
hun arbeidede på fra 1908-27 og mindesmærket for hendes
mand: en fløitespillende ung mand pa en Pegasus, opstillet ved
Esplanaden. Undervejs omarbejdet, så den nu fremtræder uden
vinger og uden den oprindelige naturstens sokkel.
I Ribe
finder vi hendes Dronning Dagmar på Slotsbanken og de
berømte broncedøre i Domkirken. I Kolding Uffe, og på
Skagen havn en kollosalstatue af en fisker, som monument for
Redningsmandskabet.
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Johannes Clausen Bjerg. 1886-1955

Johannes Bjerg havde en en
meget brydsom barndom og
ungdom, hvad der uden tvivl kom
til at præge ham- på godt og ondtlivet igennem. Han var af gammel
sønderjysk bondeslægt; født på
Kajbjergård i 1886; men allerede
året efter måtte man sælge gården
og flytte til Kolding, hvor faderen
fik en underordnet kontorstilling.
Moderen kom aldrig over den
økonomiske og sociale deroute.
Det havde været hendes
slægtsgård i generationer; nu
vendte de velhavende slægtninge familien ryggen: og i en lille
provinsby i 80 erne kunne de selvfølgelig ikke accepteres af
det bedre selskab. Faderen gjorde, hvad han kunne, satte ham
f.eks. i Latinskolen, hvor han tog Præliminæreksamen. Efter et
kort, mislykket forsøg på et kontor, kom han i
billedskærerlære. Der herskede Janteloven: du skal ikke tro, du
er noget, selvom du har en eksamen og Mester hele tiden roser
dig. På Teknisk Skole fandt han dog en ven for livet i Maleren
Kræsten Iversen.
Men det var kunstner han ville være: Billedhugger.
Så efter endt uddannelse tog han til København, hvor han dog
aldrig vovede sig til at søge ind på Akademiet. Men han
arbeidede ihærdigt på egen hånd, fik også en enkelt
portrætbestilling, men billedskærerjob var der ikke mange af,
så han hutlede sig gennem tilværelsen, til tider uden mad og
varme.
1910 blev et vendepunkt. Herman Trier fik 11 andre til
også at sikre ham en understøttelse på loo Kr.-om måneden i
3.år. Et nyt liv begyndte; han giftede sig (med Sigrid
Jacobsen) og de drog sammen afsted til Paris. Han fandt snart
et atelier i rue Ravignan, i den senere berømte "Bateau
Lavoir", hvor han mødte hele kredsen af eksperimenterende
kunstnere. Mest betydning for ham fik den spanske
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billedhugger Agero. der var skolekammerat med Picasso og
kendt med hele kredsen omkring"'Rue Beotie" galleriet.
Senere flyttede de til Montparnasse; ligesom mange af de
andre kunstnere. Han udstillede på Salon des Independants og
var i 1914 blevet optaget i Section d´Or, byens mest
avancerede udstilling, da krigen brød ud og tvang ham til at
bryde op, for over hals og hoved, at tage hjem til sin højgravide kone, der var taget til Danmark.
Det lykkedes, at få de fleste af hans arbejder eftersendt,
blandt andre ”Abessinieren”, der skaffede ham et medlemskab
af ”Grønningen”; men efter få års forløb måtte dens årlige
udstilling opgives og Johannes Bjerg tog imod en opfordring
til at slutte sig til Den Frie. Her blev han til sin død og fandt
mange gode venner: især kom Gerhard Henning til
at
betyde meget for ham
.
Efter en tid i lejet atelier, fik han arkitektvennen Ivar Bentsen
til at tegne sig et hus med atelier i Skodsborg ved siden af en
anden god ven: Klarinetisten Åge Oxenvads. Familien var
blevet forøget med to piger; Jinge og Hannah; så efter nogle
års forløb , blev det for småt, og han lejede atelier i Sigurd
Swanes hus på Vingårdsallé i Hellerup Huset i Skodsborg,
beholdt de til 1932, da ægteskabet blev opløst.
Da vi blev gift, boede jeg i Ålborg; han lejede et fotografatelier i Algade, hvor han arbejdede indtil vi, et halvt år efter,
flyttede til Ovengaden oven Vandet i København; efter
krigsudbrudet til en lejlighed i Sølvgade .
Imidlertid havde han erhvervet et atelier i Nordfløjen af
Materialgården. Det udvidedes efterhånden til flere, indtil
Billedhuggerskolen overtog dem alle, og vi flyttede ind i
Sydfløjen, omtrent samtidigt med hans udnævnelse til
professor. Han var direktør for Kunstakademiet fra 1943- ??
Vi havde i "Kanalen" et meget åbent hus; vennerne vidste,
at der blev holdt "Thepause', når mørket var faldet på, og at en
kuvert mere på middagsbordet ikke afstedkom nogen
revolution i køkkenenregionerne.
Større fester blev afholdt i det store atelier, hvor der så blev
flyttet rundt med skulpturen og pyntet med blomster og
levende lys på alle hylderne. Alle syntes, at det store hus
forpligtigede til at vise gæstfrihed, når fremmede kunstnere
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kom til byen; og familien fandt det naturligt, at man samledes
her ved festlige lejligheder.
Ligesom studieårene i Paris, kom et halvt års ophold i
Italien til at betyde meget for ham.(1921) Også en månedlang
tur rundt i Grækenland (1931) .Navnlig Donatello og den
tidlige græske kunst vakte hans heundring.
Efter hjemkomsten fra Paris, havde Johannes udført
en.række statuetter i bronce, ikke abstrakte, men stramt
geometriske i kompositionen
Heldigvis var der, navnlig i Århus, et velhavende
borgerskab, der interesserede sig for den nye kunst og købte,
ikke bare de mindre ting men hele 4 statuer, der blev skabt i
Skodsborgtiden. ”Abessinieren”, ”Uffe” og ”Danaiden” i
bronce; ”Den Svangre” i sleben granit. Århus by og Ny
Carlsberg fondet opstillede ”Elskovskampen” som
fontænefigur, senere også ”Agnete og Havmanden”.
I København blev i årenes løb rejst en række monumenter:
”Portræt af Jerichau” på Glyptotekets facade, ”Alex.ander
Foss monumentet” på Rådhuspladsen. "Dansen", "Danaiden"
og "Artemis" i byens parker.
I Ålborg " Skipper Clement", i Ribe "Hans Tausen", i Grenå
"Søren Kanne", i Skelskør "Pomona", i Rudkøbing "Ander
Sandøe Ørsted",Genforenings monumentet "Vore faldne
sønner" i Åbenrå og "Valdemar den Store " i Ringsted.
Af hans mange portrætbuster er de interessanteste måske
"Min far": og ”Bertil Nilsson” på Statens Musæum for
Kunst, og "Poul Reumert " i foyeren på Det Kongelige Teater
Johannes Bjerg havde aldrig været robust, men arbejdede
alligevel utrætteligt med modellering, undervisning og
administration på Kunstakademiet. Han plagedes i sine sidste
år både af et dårligt hjerte og en alvorlig sukkersyge. Han døde
pludseligt i 1955.
P.S.: Minna har skrevet en fyldig biografi og en database og
illustrationer af alle hans værker, der er samlet på
www.johannesbjerg.com
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Gottfred og Gerda Eickhoff 1902-1982

Gottfred Eickhoff voksede op i et velhavende Frederiksberg
bourgeoisi-miljø og begyndte efter studentereksamen på et
jurastudium. Det havde ikke hans udelte interesse ; men af
hensyn til sin familie ville har nødigt opgive det, og fulgte i
smug Wanchers og Becketts forelæsninger i kunsthistorie. Det
var nok hans møde med billedhuggeren Kai Nielsen, der kom til
at betyde det afgørende brud med juraen og begyndelsen på et
liv som kunstner. Hans senere kone, malerinden Gerda
Arensback Andersen har nok heller ikke været uden betydning
for hans beslutning om at søge optagelse på Giersings
malerskole, hvor han dog kun blev nogle få måneder, før han
endeligt bestemte sig for biledhuggerkunsten.
Kort tid efter bryllppet (1927) tog de to kunstnere afsted til
Paris, hvor de var bosat til 1932. De havde her navnlig
forbindelse med Adam og Ellen Fischer, der havde boet i Paris
siden 1913, og som kunne introducere dem i en levende,
international kunstnerverden
Gottfred blev elev hos Charles Despiau og kom gennem
ham ind i kredsen omkring "Maison Watteau", hvor også
Gerda blev optaget. De kunstnere, der især kom til at stå dem
nær var - i de første år -.Jean Csouf, Hans Jacob Meyer og
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Astrid Noack, senere også hollænderen JanWezelaar og
belgieren Charles Leplais.
En særlig betydning fik også Gerdas lærer, Henri de
Waroquier, der underviste i croquis-tegning. Gottfred. elskede
at tegne og gjorde det nårsomhelst og hvorsomhelst, hele livet
igennem. Detailstudier, kompositioner, scener fra dagliglivet
omkring ham og fra hans mange rejser.
Eickhofferne så naturligvis, hvad tidens betydende
kunstnere lavede og deltog selv i mange af de moderne
udstillinger i Paris, indtil de i 1932 brød op og tog hjem .
Kronens værdi var faldet betydeligt og desuden var hans mor,
som han altid havde haft et meget inderligt forhold til, blevet
alvorligt syg; så der var mange grunde til at flytte tilbage til
København .
Her skabte de sig meget hurtigt en smuk position i det
danske kunstliv, begge blev medlem af Grønningen, udstillede
i Kunstforeningen og på Statens Musæum for Kunst, pa
musæerne i provinsen og flere gange også i udlandet. Sit store
gennembrud fik han med ”Roepigerne” i Saxkøbing.
D e boede ved Amagerport i en meget hyggelig kvistlejlighed med et atelier til hende, mens han arbejdede i Julius
Paulsens gamle atelier på Frederiksberg.
Alt tegnede lyst og lykkeligt indtil sygdom i 1949 gjorde
Gottfred uarbejdsdygtig i flere år. En utæt kakkelovn I
atelieret havde givet ham en kulilteforgiftning, som han uden
tvivl ville være død af, om ikke hans sædvanlige præcision
havde fået Gerda til at reagere, da han ikke kom til tiden og
ikke tog telefonen. Hun tog strax en Taxa til atelieret, hvor
hun fandt ham liggende bevidstløs i døren, og derved reddede
hans liv.
Gerdas gode veninde fra malerskolerne, Lisa Bollino,
havde giftet sig med en Italiener der ejede et gods på Sicilien.
Her tilbragte Eichkofferne næsten et halvt ar, indtil Gottfred
var kommet nogenlunde til hægterne; modellere var der dog
endnu ikke tale om. Kunstnerisk var det tegningerne der holdt
ham i live. Han tegnede simpelthen alt, hvad der gjorde indtryk på ham; og omsider var han igen billedhugger.
Gottfred fik megen offentlig anerkendelse; modtog Ny
Carlsbergfondets stipendium og det Anckerske Rejselegat,
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udstillede i udlandet og solgte både til hjemlige og fremmede
musæer
.I 1955 blev han udnævnt til professor og fik bolig
Materialgården. Hans kendeste monumentale arbejder er
”Steensen Monumentet” på Frederik Bajers Plads i
København og ”Frihedsmonumentet” på Frøbjerg Baunehøj.
Ikke mindre interessante er hans portrætbuster, både af
kvinderne i vennekredsen og tidens kendte
kulturpersonligheder. Fra den tidlige af Gabrielle Leplai i
Despiaus stil - til den sidste af Jørgen Styhr under tydelig
påvirkning af Duchamps.
Familien havde mange gode venner fra parisertiden og fra
kredsen omkring Grønningen. Gottfreds fætter skuespilleren
Erling Schrøder var hans nære ven fra studentertiden og blev
en stor opmuntring for Gerda, når han, i hendes sidste
svagelige periode, efter teatertid pikkede på Ruden, kom ind
og sad ved hendes seng og lystigt berettede løst og fast om
dagen og vejen. Gottfreds søster: Inger-Margrethe Bagge
betød meget for ham, han var og blev Store Bror og morede
sig med at køre hende ture i sin bil og opfriske gamle minder.
I Gottfreds sidste år, da han efter Gerdas død både havde
stadige smerter i hovedet og næsten ikke kunne gå, var hans
unge slægtning, kunshistorikeren Anne Hald til stor
opmuntring for ham. Han tegnede stadigvæk og skrev på sine
erindringer, lyttede til klassisk musik og læste fortrinsvis
ældre dansk litteratur.
Der kom meget få folk i Materialgarden i Eickhoffernes
tid udover portrætmodellerne. Gottfred brød sig ikke om
gæster i flertal, så større selskabelighed var der ingen tale om,
selvom Gerda var af et meget mere udadvendt temperament.
Hun måtte nøjes med at sludre med mig over en kop the, når
jeg kom hjem fra skole. Når familien levede så spartansk, som
de gjorde, var det ikke for at gøre en dyd af nødvendigheden.
De tjente gode penge, og Gottfred havde ved sin fars død arvet
en anseelig sum, som en vekselerer-slægtning havde forvaltet
så vel, at han kunne testamentere ca. 4 millioner kroner til et
fond til støtte for kunsten i alle dens former
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Minna Bjerg

Minna Bjerg, f. 1906, voksede op i
et embedsmandsmiljø i Århus som
barn af den senere generaldirektør
for Post- og Telegrafvæsenet
Christen Mondrup og hustruen
Mette. Student fra Karen Kjærs
skole 1925, cand mag 1931. Efter et
år som gymnasielærer i Ålborg
blev hun 1934 gift med den 20 år
ældre billedhugger Johannes C
Bjerg og fik sønnen Kresten Bjerg.
Hun var fransklærer på Zahles
Gymnasium 1936-1973 og
universitetscensor 1966-76.
Som hustru til Bjerg, der under
krigen blev direktør for kunstakademiet og professor med
billedhuggerskole i Frederiksholms Kanal, var hun ofte værtinde
for den samtidige kreds af kunstnere og kunstvenner, ikke mindst
efter at familien i 1947 flyttede ind i Materialgården.
Ved Johannes Bjergs død i 1955 fik hun indrettet loftetagen i det
gamle hus, hvor hun siden har levet et rigt socialt liv, ikke mindst i
de mange år, hvor hun dannede par med direktøren for
NyCarlsbergfonden, kunsthistorikeren Thorlasius-Ussing indtil
dennes død i 1978.
.
Minna Bjerg har skrevet om Materialgårdens historie, udviklet en
database om Johannes Bjergs værker, skrevet hans biografi og er
godt igang med sin egen levnedsbeskrivelse. Hun følger endnu lidt
med i den nyere franske literatur -” Een times fransklæsning hver
dag” .
Hendes biografi, såvel som nærværende værk søges inkluderet i
www.johannesbjerg.com
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