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Helle Jessens åbningstale ved ferniseringen af udstillingen med Harald Essendrop, Ib 
Wolffbrandt & Villy Daugaard den 29. juni 2019. 

Forleden befandt jeg mig i et lokale, hvor jeg sammen med en byrådskollega drøftede et ældre 
lokalt motiv af maleren Albert Svensen. Vi snakkede om, at det var interessant at se, hvordan 
Næstved så ud, da Å-havnen i sin tid eksisterede.  

Ved siden af os stod en meget ung mand - ikke en dag over 25 - og pludselig for det ud af ham: 
Ja, hvad tror I egentlig lige, den slags støvede malerier siger os unge i dag? Det er jo bare så 
meget for gammeldags. 

Man vidste jo ikke, om man skulle le eller græde. Men den unge har på en måde ret. Malerier 
med historiske motiver kræver, at man kender lidt til historien. Og naturligvis er malemåden en 
anden, når malerierne er malet i det forrige århundrede af malere, som var født i starten af 
1900-tallet.  

Vi havde gennem mange år en kulturchef, som havde samme opfattelse, og Næstved 
Kommunes store samling af malerier fra Næstved henslæber et usselt liv i en støvet kælder 
eller hænger i mødelokaler, hvor der ikke bliver taget nogen særlige hensyn. Til gengæld har 
kulturchefen så sørget for, at det skal koste så meget at låne disse lidet værdsatte kommunalt 
ejede malerier til særudstillinger, at det næppe sker ret ofte. Heller ikke i dette tilfælde. 

Men betyder det så, at de gamle malerier er dårligere malerier? Vi har jo gennem historien ofte 
set, at værker af vragede malere efter en årrække igen bliver vedkommende. Det er ikke altid til 
at sige hvorfor, og hvad værkerne siger eftertiden. Men vi ved, at hvis ikke de kendte 
udstillingssteder jævnligt tog fat på de gamle klassikere, så ville deres besøgstal falde drastisk. 
Så noget må det jo sige nogen! 

Jeg er sikker på, at også denne udstilling vil tiltrække et publikum, der vil værdsætte 
motivkredsen og kunstnerne. 

---------------- 

De tre kunstnere, som Kunstforeningen har valgt at udstille denne gang, er kunstnere med lokal 
tilknytning. De har ikke umiddelbart andet til fælles, end at de netop var bosiddende på 
Næstved-egnen. 

Og så alligevel. For dem alle gælder, at de på et tidspunkt i deres liv var tilknyttet Kählers 
Keramiske Fabrik. Ib Wolffbrandt som egentlig ansat og Villy Daugaard og Harald Essendrop 
som brugere af værkstedsfaciliteterne, primært for at udføre egne værker. Det er jo ikke så 
underligt, al den stund at fabrikken på Kählersvej tiltrak kunstnere og kreative sjæle, som her 
fandt et fagligt miljø, hvor de kunne eksperimentere. 

---------------------------------------- 

Det blev især Ib Wolffbrandt, der endte med at tage det keramiske håndværk til sig og bruge det 
i sine udtryksformer. Og han etablerede eget værksted, hvor han kunne lave sine dekorerede 
kakler og fliser. Dem kender vi fra facaden på Ehlersbygningen på hjørnet af Ringstedgade og 
Farimagsvej. 

Ib Wolffbrandt var evigt nysgerrig og blev inspireret af, hvad andre kunstnere havde gang i. 
Hans jernskulpturer har reference til Robert Jacobsen og hans kvindefigurer på fliserne til Bjørn 
Wiinblad, men uden dennes nogle gange lidt overromantiske stil. Med årene blev det især disse 
to udtryksformer, som kom til at dominere hans kunstneriske virke. 
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Men Ib Wolffbrandt var også en livsnyder og han brugte megen tid på at sejle i sit træskib, som 
lå fast i Svinø Havn. Jeg husker fra min barndom og ungdom på Dybsø især hans begejstring 
over at harpunere fladfisk, hvilket jo indebar, at han skulle dykke. Så han tilbragte en hel del tid 
under vandet i den 8 m dybe Dybsøstrøm. 

Der var folk, som mente, at Wolle – som han blev kaldt blandt venner - misrøgtede sit store 
talent, fordi han også ville så meget andet end kunsten. Men jeg tror, at han havde det liv, som 
han ønskede sig: Værkstedet og beboelsen i Ravnstrup tæt ved Holmegaards Mose - hvor også 
hans far arbejdede, og som nærmest var familien Wolffbrandts egen lilleputstat (der boede 
Wolffbrandter i mange af husene) - og så fritiden ved Dybsøstrømmen og på sejlture rundt i 
landet. 

Mine forældre kendte Ib Wolffbrandt og hans kone Anne-Lise gennem Kunstforeningen, og især 
min mor var meget glad for hans kunst. Derfor gav min far og jeg hende engang en Wolleting i 
anledning af en rund dag. Det blev en dejlig kridttegning – sikkert en skitse til et flisebillede. Ib 
Wolffbrandt var en blændende tegner. Den hænger i dag i mit hus. Jeg har brugt den i en af 
mine bøger, og den minder mig om Wolle og hans smittende livsglæde. 

---------------- 

Også Harald Essendrop var som sagt en tur rundt om Kähler. Men for ham blev det mest til 
brugsting, som han kunne anvende i sit hjem. Han bestilte fade og tallerkener, som han 
dekorerede med begitningsfarver.  

Harald Essendrop underviste sideløbende med sit kunstneriske virke og lod endda sine elever 
på gymnasiet prøve kræfter med begitningsteknikken. Det er mit indtryk, når jeg taler med nogle 
af hans gamle elever, at han var en agtet lærer. Jeg har dog også mødt nogle, som 
indrømmede, at de skulkede i hans timer - og det havde de så efterfølgende fortrudt, da de 
senere kunne se, at de skulle have øst noget mere af hans store faglige viden. 

Selv havde jeg også den glæde at modtage undervisning af ham. Sideløbende med 
undervisningen på Kunsthåndværkerskolen kom jeg hos Essendrop og fik respons på mine 
akvareller. Akvarel var som udtryksform ikke agtet i de københavnske kunstnerkredse dengang. 

Harald Esserndrop forblev selv tro mod maleriet. Hans motivkreds skiftede gennem livet fra 
portrætter, figurer og religiøse motiver til skildringer af landskabet. Både det nære og det 
fremmede. Han rejste således på studieture til bl.a. Øland og Gotland for at male. Men det blev 
især hans skildringer af landskabet på Knudshoved og Enø, som blev eftertragtet af køberne. 
Så hurtigt gik det, at næppe var malingen tør, førend en køber stod klar til at drage hjem med 
værket.  

På sine gamle dage husker jeg ham sige, at selvom han var rejst ud i verden for at finde sine 
motiver, så havde han med alderen erkendt, at motiverne var lige uden for døren. Det var bare 
at få øje på dem. Og selv malede han nogle af sine bedste kompositioner i haven på Enø 
Kystvej, hvor han boede. 

Selvom Harald Essendrop var inspireret af bl.a. Olaf Rude, Karl Isakson og Edward Weie - og 
ikke mindst Cézanne, som han altid talte begejstret om - så forblev hans malestil hans egen. 
Jeg er sikker på, at om nogle år vil man finde Harald Essendrop frem igen og undre sig over, at 
hans malerier i dag kan købes for en slik på Lauritz. Men som det jo er med den slags 
genopdagelser, så går der lige præcis så lang tid, at malerierne nærmest er gået tabt. Indtil da 
vil jeg glæde over den samling, som jeg selv arvede, og så håbe på, at dem, der kommer efter 
mig, vil værdsætte dem, som min familie har gjort. 
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------------------------------- 

Villy Daugaard gik foruden på Akademiets malerskole også på grafisk skole samme sted. I 
boligen i Lundby etablerede han et grafisk værksted med en stor grafikpresse, som efter hans 
død kom til grafisk værksted på Grønnegade. Værkstedet var i en årrække samlingssted for en 
gruppe af egnens kunstnere. De kaldte sig Gruppe Syd. 

Villy Daugaard malede i en periode landskaber fra såvel det sydsjællandske som fra rejser i 
Sverige. Også han kom på Svinø. Senere kastede hans sig over det mere abstrakte og fandt en 
slags mellemform ved at lave sine nærstudier af bindingsværkskonstruktioner. De fungerede 
som abstrakte kompositioner, samtidig med at der var en vis genkendelighed. Han arbejdede 
pastost med maleriet, så man nærmest kunne tage splinter ud af det malede træværk! Efter en 
rejse til Norge eller Sverige blev han optaget af gletscherspalter, hvor han også opbyggede 
overfladen pastost, så den fremstod skulpturelt næsten som et relief. 

Min far var ret begejstret for Willys ting og købte både landskaber, bindingsværk og 
gletcherspalter. Når jeg kommer ind på Borgmesterens kontor, kan jeg gense et 
bindingsværksbillede i røde farver, der engang hang i mit barndomshjem. Min far donerede en 
stor del af sine billeder til Keld Riff Andersens Nithona Fond. Herfra er de så åbenbart fundet 
frem igen og trukket ud i lyset! 

Willy lagde aldrig skjul på, at det kunne være svært at få økonomien til at hænge sammen, når 
man skulle leve af at være kunstner. Da han gik på pension, sagde han, at aldrig havde de haft 
det så godt, han og hustruen Vera! (Som i øvrigt var en glimrende væver) 

----------------------- 

Man skal ikke tro, at de tre udvalgte kunstnere på denne udstilling var perlevenner, da de 
levede. Ib og Willy havde nok lidt mere med hinanden at gøre, i og med at de var næsten 
jævnaldrende, men Harald Essendrop var som den ældste ikke den, der hang ud i 
konkullegaernes værksteder for at få en bajer. Men de kendte alle hinanden gennem 
Kunstforeningen, som Harald Essendrop havde været med til at stifte.  

Set i bakspejlet kan man jo grine af, at i mange år var det sådan, at generalforsamlingerne i 
Kunstforeningen ofte udviklede sig meget dramatisk. Der blev råbt højt fra de bagerste rækker, 
når utilfredsheden med bestyrelsens beslutninger kogte over. Jeg husker ikke længere, hvad 
konflikterne handlede om, men jeg erindrer, at Willy ikke holdt sig tilbage! Hvis man sad i 
bestyrelsen, så frygtede man altid, hvad der ville ske på årets generalforsamling. 

Det var også dengang, da baglokalet i udstillingslokalerne i Grønnegade blev brugt som 
kunstnernes mødested. Det var helt andre tider. Og det var ikke kedeligt, skulle jeg hilse at sige! 

De tre kunstnere var hver især med til at sætte deres præg på Kunstforeningen. Harald 
Essendrop var i mange år censor på årets Forårsudstilling, og Ib Wolffbrandt var med sit 
positive sind altid med til gyde olie på vandene, når konflikterne blussede op. 

Jeg tror godt, jeg tør sige, at de tre kunstnere næppe selv ville have valgt at udstille sammen. 
Men det skal jo ikke forhindre os andre i at nyde deres værker her i Kunstforeningen. 

Så god fornøjelse med at genopdage tre af egnens markante kunstnere! 
 


