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Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af udsti l l ing med

Eckhardt Johnsen

lørdag den 14. november kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen bliver åbnet af læge og psykiater

Peder Terpager Rasmussen

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2020

27.10

14.11 - 13.12

Spil dansk-uge i Kunstforeningen. Musikalsk foredrag med
Esben Just, som spil ler New Orleans musik, kl. 19.00
Eckhardt Johnsen

Udstill ingslokaler: Sct. Peders Kirkeplads 14 C, 4700 Næstved. Tlf.: 52 39 79 60
Åbent: Ferniseringsdag 13-16, torsdag-søndag 12-17, øvrige dage lukket
Bank: Spar Nord, konto nr. 9819 4577485637 Næstved Kunstforening er grundlagt
25/10 1932 www.naestvedkunstforening.dk Formand: Lis Hansen
tlf. 55 70 06 96 Kasserer: Frank Nørby, tlf: 55 56 41 72 Ansvarshav. red.:
Lis Hansen Layout/redaktion: Ellen Olsen Tryk: Sangil l Grafisk



Eckhardt Johnsen

Eckhardt Johnsen blev født i Göttingen i Tyskland i 1911 og døde i 1955. Hans
far, berider og hestehandler Hans Thomsen Johnsen, traf på en rejse ti l Göt-
tingen Erna Ruch, som han giftede sig med. De fik i 1911 sønnen Eckhardt,
som i 1919 blev sendt ti l sine bedsteforældre i Gørding i Sydvestjyl land. Han
så aldrig sin mor igen, og faderen kom aldrig ti l at spil le en væsentl ig rol le i
Eckhardts l iv. Han hængte sig i 1929, da Eckhardt var 18 år.

Men måske havde de beslægtede temperamenter, Eckhardt var præget af et
maniodepressivt sind og ti lbragte ofte de sorte perioder på Sindssygeanstalten
i Nykøbing Sjælland. Han kæmpede også med et stort alkoholforbrug. Efter et
kort, vi ldt l iv valgte Eckhardt Johnsen i efteråret 1955 at slutte sit l iv på samme
måde som faderen.

Eckhardt Johnsen forlod Gørding i starten af 1930’erne ti l fordel for en kunst-
nerti lværelse i København. Han hører ti l blandt den gruppe malere, der i
begyndelsen af 1930’erne arbejdede i en mørkstemt farveskala med landska-
bet som hovedmotiv. Mange af hans bil leder er malet på Røsnæs, men en del
er også fra Vestjyl land og Sydsjælland.

Hans bil leder giver ofte udtryk for den dramatiske naturoplevelse, man kan få,
når lys og mørke brydes med hinanden. En impulsiv, voldsom og glødende
kolorit, der afspejler et uregerl igt temperament, er karakteristisk for hans vær-
ker, hvor farven også er lagt tykt på med fingrene. Hans mange kirkegårds-
bil leder knytter sig ti l det dystre, det forgængelige. Farveskalaen er domineret
af sort og brune jordfarver foruden af grøn i mange nuancer.



Tidligt gjorde hans værker indtryk. I sin bog ”Hvad med kulturen” fra 1933
gengav Poul Henningsen bl.a. Eckhardt Johnsens maleri af Lundbækgaard.
Med en forbeholden præsentation tryktes det sammen med et værk af Jens
Søndergaard som eksempler på en ny sort kunst præget af en dyster tid med
bl.a. Hitlers magtovertagelse. Selv om omtalen bestemt ikke rummede lutter
roser, kom Eckhardt Johnsens navn frem for en bredere offentl ighed. Samtidig
var koblingen ti l Søndergaard stærk. Han var en af de kunstnere, som
Eckhardt Johnsen så op ti l .

I København traf han maleren Anni Løgstrup. De blev gift i 1940. De fik en
søn, og det ser ud ti l , at ægteskabet gav ham en ro og en tro på egne evner.
Sammen holdt ægteparret i 1940 en fælles udsti l l ing, og i 1942 og 1943 kom
nogle af Eckhardts malerier gennem censuren ti l Kunstnernes Efterårs-
udsti l l ing, den klassiske debut for kommende talenter. Han blev taget op af
Børge Birch, der blandt sit galleris mest markante kunstnere talte talenter som
Asger Jorn.

Ægteskabet gik det derimod ikke med, det blev opløst i 1947.



Så er tiden kommet ti l betaling af kontingent for 2021.

Det koster stadig 250 kr. for et enkeltmedlemskab, 400 kr. for par og
1.000 kr. for et firmamedlemskab. Det bedes indbetalt på konto 9819
4577485637 eller MobilePay 91617 eller kontant ti l kustoden.

Sidste frist for indbetaling af kontingent for 2021 er søndag den 13.
december 2020.

Kontingent for 2021

Venner og bekendte gjorde, hvad de kunne for at hjælpe ham. Formodentl ig i
slutningen af 1940'erne satte en kreds af vennerne ham på ”aktier”, således at
hver gav ham et årl igt beløb, der blev udbetalt månedsvis. Til gengæld fik de et
bil lede ved årets udgang.

Dorrit Røtting





Ferniseringsvinder

Vinderen af ferniseringsgevinsten blev Anni Letting, der her ses sammen
med åbningstaler Rico Carlsen. Værket, som Anni Letting vandt, har titlen
“Aquamorphosis I I ”.






