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Folmer Bendtsen 1907-1993
Hvorfor Alexandravej?
”Derfor er det det yderste Nørrebro, jeg gang på gang vender tilbage til. Ikke fordi her er malerisk i almindelig
forstand, men fordi størrelsesforholdene og kontrasterne giver langt større mulighed for forskydninger i billedplanei
end det velfriserede. Også menneskene er anderledes. Fællesskabet og sammenholdet er tydeligere, klassefølelser
er accentueret, livet levet mere direkte, her er ingen honnette ambitioner. Herude i Lygtekvarteret skærer nye stort
karreer tværs gennem tidligere landsbybebyggelse. Høje, grå, firkantede gavle står som afklædte monumenter ove
byggekrak i halvfemserne. Det veksler med plankeværker, jernpladser, fabrikker og fine gamle træer, der engang hai
stået nå erønne plæner eller har været alléen op til store gårde, men nu på alle sider er indkredset af storbyen .

Indledning
Folmer Bendtsens placering i dansk kunst
Efter krigen i perioden 1945-65 foregik der en voldsom
debat herhjemme om kunst. Den havde flere aspekter,
dels om lødig kunst kontra ”trommesalskunst”, hvor
maleren Folmer Bendtsen reagerede meget kraftigt
imod det sidste, dels om naturalistisk kontra abstrakt
kunst. Men også debatten om den sovjetisk inspire
rede ”socialistiske realisme” eller socialrealisme og
politisk kunst i det hele taget var heftig. Tidsmæssigt
ligger disse typer debat i hver sin ende af perioden,
men går også ind over hinanden. Den sidstnævnte
debat var også præget af den kolde krig, der rigtig kom
i gang i 1948 med Sovjetunionens magtovertagelse af
Østeuropa herunder især af Tjekkoslovakiet og med
NATOs dannelse.

Meget maleri havde i 1930 erne været landskabsmaleri.
Eksempelvis Jens Søndergaard med Vestjylland og Oluf
Høst med Bornholm. ”Bymaleriet” med mennesker var
der ikke meget af. Men især med kunstnersammen
slutningen Kammeraterne begyndte i 1936 en ”social
realistisk” retning, og den sammenslutning var Folmer
Bendtsen (1907-1993) med i fra 1936.

Når der tages fat på at skildre Folmer Bendtsen, er der et
lokalhistorisk element i det. Jeg vil gerne adskille Folmer
Bendtsen fra Nørrebro og placere ham, hvor han geogra
fisk malede, nemlig i Lygtekvarteret i Nordvest, - som
han kaldte det yderste Nørrebro, hvilket skal forstås som
beliggende uden for Nørrebro. Det andet element er at
gengive en kunstdebat, som fortæller en hel del om sam
fundet dengang, og som kan være svær for især unge at
forstå i dag. Man kan ikke helt forstå og fortolke kunst
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nerne uden at have kendskab til deres samtid. Selvføl
gelig kan man nyde det enkelte maleri som sådan, men
ved at kende samtidens debat, vil man både få mere ud
af maleriet og en viden om, hvad der foregik både i de
bydele, som dengang blev kaldt Nordvest-Bispebjerg og
Nørrebro, og hvad stemningen i landet var som sådan.
Det, der overraskede mig, da jeg fik nye kilder, er hvor
meget det ”politiske” fyldte for mange kunstnere den
gang. Jeg erindrer den kunstdebat, som jeg oplevede i
slutningen af 1950 erne og begyndelsen af 1960 erne.
Den debat deltog jeg selv i, og det fik betydning for,
hvilken samfundsholdning jeg fik senere i livet. Debat
ten handlede om mere end kunstforståelse.
Folmer Bendtsen må betegnes som Nordvestkvarterets
maler med Alexandravej (nuv. Rebslagervej m.m.) i
Lygtekvarteret bag Nørrebro Station (2400 NV) som
udgangspunkt, og i øvrigt med Københavns ”yderkan
ter”, som Vesterbro, Sydhavnen og Nokken på Islands
Brygge som motiv. Derimod malede han stort set ikke
Nørrebro, ud over Assistens Kirkegård. Når Folmer
Bendtsen brugte udtrykket ”Det yderste Nørrebro” om
Lygtekvarteret i Nordvest, skyldes det, at Ydre Nør
rebro og Nordvestkvarteret havde samme postdistrikt
frem til 1939, nemlig København L. I virkeligheden er
det et væsensforskelligt kvarter, som er beliggende lige
uden for Nørrebro. Nørrebro ender, hvor Nørrebrogade
ender, under Højbanen, og her starter Nordvestkvarteret
(bydelen Bispebjerg-Nordvest) med Frederikssundsvej.

Folmer Bendtsen var medlem af kunstnersammen
slutningen Kammeraterne og senere Grønningen, som

også dengang var landets største - som gæst i 1952 og i
1953 som medlem. Det var særligt hans farvetone, som
var meget præcis, både for kvarteret og for tiden, som
gør ham anerkendt.
Noget af det interessante ved efterkrigstidens kunst
debat og dens aktører var, at både Folmer Bendtsen og
Asger Jorn efter krigen var medlemmer af DKP. Faktisk
var det sådan, at næsten alle de betydende kunstnere
i efterkrigstiden var medlemmer af DKP eller havde
en betydelig berøring med partiet. De fleste af disse
malere og andre intellektuelles holdning til Østeuropa
var præget af, at de enten ikke havde sat sig ind i for
holdene dér eller opfattede dem meget naivt. De havde
i høj grad tiltro til det parlamentariske demokrati
ligesom herhjemme. For disse intellektuelle var yder
mere fagligheden og objektiviteten en meget væsentlig
bestanddel af deres politiske opfattelse. Dette kommer
til udtryk under den såkaldte ”Lysenkoaffære”1 efter
krigen. I dag er der næppe mange kunstnere, som er
medlemmer af et politisk parti, men mange kunstnere

har et stort politisk engagement, både nationalt og glo
balt, så her kan man spore en parallelitet.
Som tidligere nævnt mener jeg, at kendskab til kunstner
nes liv og samtid er vigtig for forståelsen af deres kunst.
For Folmer Bendtsens vedkommende har det tidligere
været svært at få sammenhæng i hans biografi, men efter
flere samtaler med Folmer Bendtsens datter Kristine
Bendtsen har jeg med hende fået sammenhæng i denne
biografi, idet helt nye fakta er kommet frem. Desuden
har Kristine Bendtsen stillet alle Folmer Bendtsens bil
leder til rådighed, hvoraf nogle ikke tidligere har været
offentliggjort, hvilket jeg hermed takker for. Dette har
sammen med de to udstillinger i henholdsvis Frederiks
værk og i Rundetårn i 2007 bevirket, at en større sam
ling af hans malerier har været tilgængelig for publikum
end i de sidste 30 år. At det politiske har betydet meget
for ham og hans kunst er der ingen tvivl om, og ikke at
have det aspekt med ville kun give en halv forståelse af
hans kunst. Alexandravej var ikke kun idyllisk for Fol
mer Bendtsen, tværtimod.

Det næste opbrud i dansk kunst
Når denne periode slutter i 1960 erne, skyldes det,
at Cobrakunsten er ved at få overtaget i den danske
kunstverden, og Asger Jorn bliver verdensberømt som
en af de få modernistiske malere herhjemme. I løbet af
1970 erne bliver Cobragruppens malere dominerende i
dansk kunst, og dermed slår den abstrakte kunst igen
nem med lignende grupper, hvor den socialrealistiske
kunst indtager en mere tilbagetrukket plads. Samti
dig opstår Ex-skolen i København i begyndelsen af

1960 erne, hvor de mest kendte kunstnere er Per Kir
keby og Bjørn Nørgaard, som begge har tilbragt deres
første barndom i Bispebjerg-Nordvest (henholdsvis
Bispebjerg Torv/Toldskrivervej og Svanevej; senere
flyttede deres familier til henholdsvis Voldparken i
Husum og Søborg i Gladsaxe kommune).

Hvor Folmer Bendtsen og Asger Jorn boede i Paris
i kortere eller længere perioder, vendte Ex-skolens

'Om Lysenkoaffæren, se bilag 4
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kunstnere deres interesse mod Vesttyskland og Vestberlin og desuden mod USA og popkunsten med Andy
Warhol i spidsen. Men denne retning skal der ikke her
gås i dybden med.

Med udviklingen af it-samfundet, især fra 1980 erne, er
det som om installationskunst, video og foto er ved at
blive dominerende, og de klassiske kunstnersammen
slutninger som Grønningen, Koloristerne m.fl. træder
i baggrunden.

Forfatterens baggrund for at skrive om kunst
Som lokalhistoriker i bydelen Bispebjerg-Nordvest og
Brønshøj-Husum har jeg ikke den sædvanlige indfalds
vinkel til at skrive om kunstnere. Mit udgangspunkt
var at undersøge motiverne i Folmer Bendtsens male
rier i forhold til virkeligheden. Det er gjort dels gennem
erindringer, dels gennem fotos og matrikelkort af Lygte
kvarteret fra dengang. Der gøres meget ud af geografien,
fordi de, der skriver om kunst, oftest ikke kan finde ud
af, hvor Nørrebro slutter og hvor Nordvest begynder.
Ganske vist kunne Folmer Bendtsen heller ikke finde
ud af det, men det er ingen undskyldning. Nu kender
jeg særdeles godt alle de områder, der udgjorde Folmer

Bendtsens primære motivkreds: Lygtekvarteret, Ydre
Vesterbro og Sydhavnen og deres forandringer gennem
et halvt århundrede. Desuden har jeg været med til at
skrive bogen ”Rapport fra Nørrebro” fra 1974. Når man
siden 1960 erne har beskæftiget sig med Københavns
byplans- og byfornyelsespolitik, får man yderligere et
grundlag for at forstå byens forandringer. En interesse
og viden jeg har fra min fader, som var civilingeniør i
stadsingeniørens byplanskontor i Københavns Kom
mune. Derfor har jeg en lidt utraditionel indfaldsvinkel
til beskrivelsen af kunstneren.

Hvad er det for en bog?
Selvfølgelig er der også en kunstvurdering i denne bog.
Min familie har altid beskæftiget med kunst og har haft
mange kunstbøger hjemme, især om de franske impres
sionister og om Vincent van Gogh og Paul Gauguin. De
to sidste var de to store malerhelte for mig og min bror,
maleren Per Kirkeby. Derfor har jeg også fulgt med i
kunstdebatten dengang i 1950 erne og 1960 erne. Jeg
ser også bogen i Folmer Bendtsens socialt engagerede

ånd som et led i det fortsatte kvarterløft i Nordvest og
som led i at hindre, at bydelen gøres til Nørrebro.

Uden hjælp fra mit netværk i Bispebjerg-Nordvest (Sel
skab, kvarterløft, kulturhus, m.m.) og i Humleby (med
lemmer af min spiseklub Farinelli) var denne bog ikke
blevet til noget, så dem takker jeg også for hjælpen.

Folmer Bendtsen igc>7-igg3
Nordvestkvarterets maler
Folmer Bendtsens Plads'oprindelse
Folmer Bendtsen er en af de få nyere malere fra 1900-tallet, som har fået opkaldt en lokalitet efter sig, nemlig
pladsen foran Nørrebro Station, hvilket skete i 1994. På
det tidspunkt var han nærmest gået i glemmebogen, så
man kan undre sig over navngivningen. Forklaringen
ligger hos mig selv, idet jeg på det tidspunkt sammen
med daværende skole- og kulturborgmester Tom Ahlberg og forfatteren Erik Thygesen dannede en gruppe
for at finde nogle mere kulturelle nutidige personnavne
til vejnavne i København end hidtil. Jeg har siden 1986
siddet i vej navnenævnet, og den eneste lokalitet i nærheden, der kunne bruges, var den del af Lundtoftegade
op ad Højbanen foran Nørrebro Station, hvor der arealmæssigt danner sig en plads op til Nørrebrogade. Siden
min ungdom har Folmer Bendtsen på en eller anden

nmåde ligget i mit baghoved, og jeg har altid været fasci
n
neret
af hans værk ”Snekasterne på Alexandravej”

A de ca. 15 vejnavne vi foreslog, fik vi de fem gen
Af
n
nemført
og senere hen syv andre. Dog ikke Asger Jorn,
n
men
det foreslåede sted hedder i dag Emdrup Torv, et
u
udmærket
stedrelateret navn. 12006 blev det dog beslut
t< at Asger Jorn skal have et vejnavn i den sydlige del
tet,
a Ørestaden sammen med Robert Jacobsen, Else Alfelt,
af
E
Ejner
Bille, Richard Winther. Gennemførte vejnavne
d
dengang
og siden hen var: Poul Henningsen, (Vilhelm)
F
Hammershøi,
Asta Nielsen, Carl Th. Dreyer, Liva Weel,
B
Bertel
Thorvaldsen, Agnes Henningsen, Edith Rode,
1 Jensen, Henrik Pontoppidan og Hans Kirk.
Thit

Lygtekvarteret - Nørrebro eller Nordvest?
Københavns Kommune kalder i dag den bydel, hvor
Nordvestkvarteret er beliggende for Bispebjerg. For at
lette den almene forståelse af, hvor området er belig
gende, bruger flere udtrykket ”Bispebjerg-Nordvest”.
Det gør bl.a. det lokalhistoriske arkiv og bydelens kul
turhus og egentlig også handelsforeningsnetværket.

Folmer Bendtsens Plads ligger på Nørrebrosiden af
Nørrebro Station, men det var på den anden side af sta
tionen, at hans motiver befandt sig. Det var nærmere
betegnet i Lygtekvarteret omkring Rebslagervej og Dre

jervej, som hed Alexandravej og Dagmarvej, dengang
han sidst i 1920 erne flyttede til kvarteret. Alexandravej
findes fortsat officielt ud til Frederikssundsvej mellem
Lygten og Frederikssundsvej 14B-F som en tomt.
Grunden til, at mange kalder Lygtekvarteret og dele af
Ørnevejskvarteret for Nørrebro, er, at det ligger op ad
Nørrebro Station, som står ”diagonalt” oven på Lygteåen. Åen gik fra Lersøen til Ladegårdsåen og var den
oprindelige grænse mellem Københavns Kommune og
daværende Brønshøj-Rødovre Sognekommune frem
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APPELSINVOGNEN I SNE 1935.
Det er på Alexandravej set mod Frederikssundsvej fra
omkring nuværende Drejervej. Fra debutudstillingen i 1935.

København N, ligesom Nørrebro Bycenter heller ikke lig
ger på Nørrebro, men derimod i Nordvestkvarteret.

til 1901. Derfor kan kvarteret af historiske grunde ikke
hedde Nørrebro. Ganske vist forsøger postvæsenet at
skabe forvirring ved at kalde Nordre Fasanvej for 2200

Hvis man nu kaldte bycentret for Lygtens Bycenter, ville
det sige noget om beliggenheden, og det ville referere
både til Nordvestkvarteret og Nørrebro, da det oprinde
lige postdistrikt var København L (L for Lygteåen). For
uden Lygten Station, der har huset Kvarterløft Nordvest,
som har givet kvarteret meget af dets identitet igen, hed
Nørrebrogade fra Runddelen til Lygteåen også oprinde
lig Lygtevej frem til 1871. Postdistriktet for Ydre Nør
rebro og Nordvestkvarteret kaldtes København L frem til
1939. I 1939 oprettedes postdistriktet København NV.
Men kvarteret har altid været ugleset, selv blandt de mest
”revolutionære”, hvad enten de var socialdemokrater eller
venstreorienterede. I den henseende var Nørrebro ”finere”
og mere ”arbejderklasse”. Nordvest var og er for meget
nede ad den sociale rangstige. Anderledes kan man ikke
fortolke det, end at kvarteret var for ”proletarisk”.

Lygtekvarterets historie som en del af Nordvest
Lygtekvarteret er en del af Nordvestkvarteret, som før
1901 i Kraks Vejviser blev kaldt Utterslev Mark, fordi
det lå på Utterslevgårds marker2. Gårdens marker gik
helt ind til nuværende Nørrebro Station og daværende
Lygteå, som fortsat ligger i rør under jorden øst for
Lygten Station og under Nørrebro Station. Kvarteret
omfattede da et område nord for Frederikssundsvej
fra nuværende Tomsgårdsvej og ind til Lygteåen eller
nuværende Nørrebro Station. Mod nord omfattede
det nuværende Rentemestervej. Kvarteret var markant
anderledes end det dengang i Københavns Kommune

beliggende Nørrebro. Nordvestkvarteret eller rettere
Utterslev Mark var nemlig i 1880 erne og 90 erne
bebygget med små lave huse med enkelte etagehuse,
hvor Nørrebro var høje etagehuse med flere opgange i
lukkede karréer. Det var den sammensætning, Folmer
Bendtsen syntes var unik at male. De lave huse i Lyg
tekvarteret er forsvundet, og kun omkring Provstevej
og Thoravej har vi en rest af disse huse tilbage sammen
med de enkelte høje beboelsesejendomme. Det er lige
nord for Frederikssundsvejens Skole.

2 Menighedshuset til Utterslev Kirke ved Gadekæret er den sidste rest af denne gård.
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BAG HØJBANEN 1938

Passagen bag Nørrebro Station, i dag kaldet Nordvestpassagen. Maleriet er fra 1938.
Bemærk, at her er et næsten Vincent van Goghsk penselstrøg. I modsætning til Folmer

Bendtsens Alexandravej-motiver eksisterer husene her fortsat.

GARTNERI I SØBORG 1935
Her har Folmer Bendtsengået ud ad
Frederiksborgvej og er kommet ud på
landet, idet Søborg var byens yderkant.

Bemærk den "høje" h o riso nt linie. Bemærk

også de blomstrende kirsebærtræer øverst
til højre i billedet. Allerede før debutudstil

lingen vil han bevise, at han kan male andet
end Alexandravej.

Efter indlemmelsen i 1901 af Brønshøj Sogn og opløs
ningen af Brønshøj-Rødovre Sognekommune begyndte
området syd for Frederikssundsvej at blive bebygget - dog
var der bebygget på Nordre Fasanvej og langs Frederiks
sundsvej ud til Kapernaum Kirke ved Musvågevej.
Det har været nødvendigt at lave en grundig beskrivelse
af det område, Folmer Bendtsen boede i fra slutningen
af 1920 erne og 30 erne, og hvor han oplevede kvar
teret ekspandere med nybyggeri. Ørnevejskvarteret,
som tillige omfattede Glentevej, var færdigbygget, og
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i 1920 erne blev Pipfuglekvarteret med Genforenings
pladsen bebygget. Højbanen blev bygget i 1920 erne, og
Nørrebro Station blev indviet i 1930. I 1930 erne blev
det nuværende Bispebjergkvarter i Nordvest næsten
bygget færdig, hvilket Folmer Bendtsen oplevede, som
det fremgår af nogle af hans malerier med nybyggeri og
kolonihaver. Da Grundtvigskirken blev færdig i 1940
med bebyggelsen omkring denne fra 1923-26, var der
en sammenhængende bebyggelse langs Frederiksborg
vej fra Frederikssundsvej til ”Oppe på Bjerget”, hvor
Grundtvigskirken er beliggende.

FYRAFTEN, FABRIKKEN 1942

Udgangspunket for maleriet er Glud og

Marstrands fabrik i Lygtekvarteret, men fa
brikken har dog ikke set sådan ud. Den højeste

bygning havde tre etager, men han skildrer blot
her kvarterets varierede bygningsmasse. Her
er maleriet blevet impressionistisk og dermed

mere roligt i sin tone af farverne.

Hvor er Folmer Bendtsen opvokset?
Folmer Bendtsen er født den 8. februar 1907 og døde den 6.
januar 1993 som 85-årig, lige før han blev 86 år. Han er født et
andet sted end Nordvest, nemlig på Vesterbro i Sankelmarksgade, en sidegade til Dybbølsgade ved Enghave Plads. Det var
formentlig en lille toværelses lejlighed. Hans mor var strygerske
Christine Bendtsen (1883-1968), som var kommet til Køben
havn fra Bornholm. Det kneb gevaldigt med økonomien, så
efter de foreliggende kilder blev han allerede som spæd sat i pleje
hos et ældre ægtepar, herom senere.
Nu var Folmer Bendtsens far ikke et tilfældigt bekendtskab for

moderen. Faderen hed Christoffer Larsen (1866-1941) og var
møbelfabrikant og -handler på Frederiksberg. Hans møbelværk
sted og -forretning og senere bolig lå på Godthåbsvej 75/Nordre Fasanvej 94. Foruden snedkerværkstedet havde han også en
møbelpolstrer på værkstedet. Ejendommen er senere hen blevet
revet ned med byfornyelsen i 1970 erne, da man skulle forbedre
trafikafviklingen i det skæve gadekryds. I dag er der en lille
pladsdannelse. Christine Bendtsen er fotograferet med Chri
stoffer Larsen i 1901, hvor hun var 18 år, og han var 35 år, så
da Folmer bliver født, er hun således 23-24 år og han ca. 41 år.
Christine Bendtsen får endnu to børn med ham, inden han gif-
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ter sig med hende. Barn nummer to, Arne, som hun får
i 1913, bliver bortadopteret. Folmer møder ham først
senere i livet, da de begge er voksne. Barn nummer tre
er en pige, Harriet (1915-1992). I 1915 er Christine så
ca. 32 år gammel og Christoffer 49 år gammel. Efter at
hun har fået det tredje barn, får hun en trikotagebutik
med tilhørende bolig i Absalonsgade tæt ved Istedgade.
Derved bliver hendes udkomme sikret, så hun kan tage
sig af sine to børn, så Folmer Bendtsen flytter hjem til
hende, og han kommer på Gasværksvejens Skole. Fade
ren Christoffer Larsen kommer jævnligt hos moderen.
Folmer holder dog forsat kontakt med og besøger ofte
plejefamilien på Nørrebro, men også hans nysgerrighed
gør, at han strejfer meget rundt i kvarteret. Eksempelvis
kender han Saxogade utroligt godt, som han nævner i
sin artikel: ”Baggården på Vesterbro”. Det at komme fra
en hjemmegående plejemor og plejefar, der talte meget
med ham, til sin egen enlige mor på Vesterbro, som stod
hele dagen i sin butik til kl. 8-9 stykker om aften, var
noget af en omvæltning, og at det gjorde ham noget rod
løs, kan ikke undre nogen.
Ifølge de bemærkninger, man har fra Folmer Bendt
sen familie, var boligen i Absalonsgade beliggende i en
korridorejendom og med toilet i gården. I 1915 var der
ikke mange toiletter i ejendommene på Vesterbro, da
vandskyllende klosetter først blev tilladt generelt i 1903.
Den store installering af toiletter skete i slutningen af
1920 erne og 30 erne efter opfordring og påbud fra kom
munen. I dag er der ikke korridorejendomme på Vester
bro, men i 1915 var der ”tværkorridorejendomme”, hvor
hovedtrappe og køkkentrappe stod i åben forbindelse
med fire ensidige lejligheder på hver etage. En anden
type var eksempelvis ”længdekorridorejendommene”,
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FORÆLDRENE 1901:
Møbelfabrikant

Christoffer Larsen og

strygerske Christine
Bendtsen.

hvor man kunne gå op ad en hovedtrappe i Istedgade
og gå ad en åben gang til en trappe i Absalonsgade med
lejligheder på begge sider af korridorgangen, ofte fra 6
til 12 lejligheder. Det var i en sådan ejendom, Folmer
Bendtsens mor boede.

Hans skolegang på Gasværksvejens Skole gik stort set
godt, og han var god til dansk, både til at læse og skrive,
men i sangtimerne blev han smidt ud af klassen, og teg
nelæreren syntes ikke om hans specielle måde at tegne
på. Han havde ikke set noget lignende. Men de karak
terer talte alligevel ikke med i årskarakteren. Alligevel
fik han ved skoleafslutningen 200 kr. i flidspræmie, og
det var mange penge i 1921. Dem gav han pligtskyldigst
moderen, som blev noget forundret over disse mange
penge og først troede, at han havde rapset dem.

FOLMER BENDTSEN

kun datteren Harriet, som flytter med ud på Frederiks
berg, og ikke Folmer Bendtsen. Hvor han så bor vides
ikke. Grunden til, at Christoffer Larsen først nu gifter
sig med Christine, er, at han var gift tidligere.

16 år i 1922 og på vej
til søs, påskriften er
af Folmer Bendtsens

eget fotoalbum.

Ifølge Folmer Bendtsens søfartsbog står han til søs som
dæksdreng den 11.7.1923 på et handelsskib, som sejler til
Sydafrika, og han går i land sent på året i Hamborg som
dæksdreng. Derefter sejler han med et dampskib til Eng
land og det øvrige Skandinavien i februar og marts 1924,
da der åbenbart kun er få sejladser at få som ungmand.
Men kort efter bliver han hyret som ungmand til et andet
handelsskib i København, som sejler til Østasien - bl.a.
til Ceylon, det nuværende Sri Lanka. Han afmønstrer i
januar 1925 i Århus. Da der er tale om dampskibe, arbej
der han ofte som kullemper, og på et tidspunkt under
den lange sejlads bliver han også letmatros.

Han bor ca. syv år hos moderen og går ud af skolen
som 14-årig. Derefter er han bud og på kontor hos fir
maet Nielsen & Co. i to år fra april 1921 til april 1923,
hvorfra han får en fin anbefaling. I 1923 stikker han til
søs. Forinden er moderen og faderen blevet gift omkring
1921, hvorefter de flytter ud på Godthåbsvej 75 i den
beboelsesejendom, hvor snedkerværkstedet befinder sig,
og Christoffer Larsen er 54-55 år og Christine Larsen
37-38 år. Efter fire års ægteskab får de deres fjerde og
sidste barn, Valdemar (1925-97), og Christoffer er nu
59, mens Christine er blevet 42 år. Tilsyneladende er det

Ægteskabet mellem Christine og Christoffer Larsen
har været udmærket, og de havde endog også en kolo
nihave på C.F. Richs Vej. Dengang var store dele af
det vestlige Frederiksberg ikke bebygget endnu. Efter
Christoffer Larsens død i 1941 bliver Christine forsat
boende til sin død i 1968 i ejendommen, hvor hendes
to børn, Harriet og Valdemar, som voksne også kom til
at bo med deres familier.

Da Folmers mor kommer fra Bornholm og har familie
på øen, erhverver ægteparret sig også et hus i Svaneke på
Bornholm omkring 1930, hvor de holder ferie, og hvor
også Folmer Bendtsen er med. Også efter krigen ferierer
hun i huset, og da Folmer Bendtsen og hans ven Jørgen
Sandvad (1899-1975) er ude på deres mange sejlture og
sejler langs Skånes kyst, skal de lige et smut til Svaneke
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PLEJE FORÆLDRENE 1918:

på Bornholm, hvor moderen er på ferie, selvom Jørgen
Sandvad skriver, at det ikke var med den begrundelse. Så
forholdet til moderen har hele tiden været meget nært.

Murerarbejdsmand Jens
Nielsen og Marie Nielsen.

Folmer Bendtsens mor Christine havde en barsk start
som strygerske på Vesterbro - et erhverv hun i realite
ten ikke kunne leve af - da hun kom til København fra
Allinge-Sandvig på Bornholm. Så tilværelsen levnede
ikke plads til børn. Hun fik det bedre økonomisk som
indehaver af en lille butik ved Istedgade, som op til
1960 erne var den gade, hvor man købte billigt tøj. På
Vesterbrogade var det finere tøjforretninger og lignende.
Til sidst endte hun som velstillet borgerfrue på Frede
riksberg. Men hun glemte ikke sin fortid og havde hele
sit liv et godt forhold til Folmer Bendtsen. Så Folmer
Bendtsens barndom fulgte ikke et sædvanligt mønster,
kan man roligt sige.
Af det foregående fremgår det egentlig, at Folmer Bendt
sens forhold til faderen ikke er helt godt. Men faderen
og moderen holdt sammen i 40 år, hvoraf de næsten 20
år som ”kærestepar” er noget usædvanligt. Så der er tale
om et nært kærlighedsforhold mellem de to på tværs af
klasseskel. Dengang var det meget svært at blive skilt,
så derfor det usædvanlige forhold, som samtiden havde
svært ved at forstå og Folmer ligeså. Med tiden bliver
forholdet da også mere tålt, så de kunne være sammen
til familiebegivenheder og lignende. Da faderen Chri
stoffer Larsen er ved at dø, er det Folmer Bendtsen, han
hidkalder og ikke hans ”hjemmeboende” børn, for dem
havde han ikke noget udestående med, men det har han
med Folmer.
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Faderen beder ham om tilgivelse, for han er klar over,
at Folmer så kritisk på hans forhold til moderen, da han
var barn og ung. Når Folmer Bendtsen, efter at han gik
i land som 19-20-årig, bosatte sig i Lygtekvarteret, som
dengang var et af de socialt lavest rangerende kvarterer
i København, var det fordi, han ikke ville have hjælp fra
faderen. Ganske vist kom moderen på besøg hos ham
i Alexandravej, nuv. Rebslagervej med mad og med
nogle penge, så han ikke ligefrem skulle sulte, især før
han blev gift i 1928. Så i 1941, kort før faderens død,
åbner denne sig for Folmer, som var den søn, han aldrig
kom rigtig tæt på, og beder ham om tilgivelse for hans
forhold til moderen.

Plejeforældrene Jens og Marie Nielsen var et ældre ægte
par, hvis børn var flyttet hjemmefra. Om Jens Nielsen
ved vi, at han var formand for Murerarbejdsmændenes
Fagforening, som havde kontor i Wesselsgade på Indre
Nørrebro. Jens havde tilnavnet ”Dragonen” og ”Jens
med Stålarmen”, da han havde holdt en modvillig entre
prenør i strakt arm ud af et vindue på 3. sal. Marie var i
hvert fald i begyndelsen af tresserne, da Folmer Bendt
sen flyttede hjem. Men selv efter at han var flyttet hjem,
holdt han kontakten til Jens og Marie. Hende blev han
ved med at kalde mor. Ikke fordi han havde et dårligt
forhold til sin rigtige mor. Hans ”socialistiske” livsopfat
telse havde han fra dem og især fra fagforeningsmanden
Jens, og den bevarede han hele livet i gennem.
Men hvor boede de? Det var hvert fald ikke på Alexan
dravej, der først senere kom ind i Folmer Bendtsens liv.
En kilde nævner Teglværksgade, men det kan ikke passe,
da drengen gik på Prinsesse Charlottes Gades Skole.

Teglværksgade hørte dengang til Nørrebro, men er i
dag Østerbro og er beliggende ved Vibenshus Runddel,
bag Lyngbyvejs begyndelse. Prinsesse Charlottes Gades
Skole lå inde ved Nørrebros Runddel. En udateret avi
skilde nævner Ølundsgade 8 st. i mindeord for Enke
fru Marie Nielsen, og Ølundsgade er den nuværende
Uffesgade, som fik dette gadenavn i 1941. Uffesgade er
en blind sidegade, den første sidegade efter Nørrebros
Runddel på Nørrebrogades nordside. Huset eksisterer
stadig, og gaden tilhørte Prinsesse Charlottes Gades
Skoles skoledistrikt. Den skole gik drengen åbenbart
kun på i kort tid, inden han flyttede hjem til moderen.
Men Jens og Marie Nielsen havde også et kolonihave
hus ved Tagensvej, nord for Alexandravej. Det ved vi
fra maleriet: ”Fest i kolonihaverne 1950”, som er et erin
dringsmaleri, hvilket Folmer Bendtsens øvrige malerier
egentlig også er.

Folmer Bendtsen kommer til Alexandravej
REBSLAGERVEJ 1960
Foto. Rebslagervej,

tidligere Alexandravej,
1960 set fra Drejervej
mod nord.
Fra Anders Enevigs bog:

Prinser og Vagabonder.

Foto fra Anders Enevigs
samling i Dansk Folke
mindesamling.

Efter at have været til søs i ca. to år får Folmer Bendt
sen arbejde som medhjælper for tjenerne på restauran
ten H.F. Mullers på Købmagergade 62-64 ved Kul
torvet. Der er han fra 1. marts til 1. september 1925
og får ligeledes fine anbefalinger herfra. Officielt bor
han i forældrenes ejendom, men ikke i deres lejlighed.
Hans lægdsrullebog angiver adressen Ndr. Fasanvej
96,1, medens forældrene havde adresse på Godthåbsvej
75. Men det var etagen over snedkerværkstedet, så han
havde sin ”egen bolig”.
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FOLMER BENDTSEN 1928
med bananvognen på
Nørrebro ved Hans Egedes

Gade og netop gift for

første gang.

Derefter er han for det meste arbejdsløs og har måske
nogle småjobs, og derfor kommer han bl.a. i folkekøkkenet i Møllegade ved Guldbergsgade. Her møder han
handelsmanden Ejnar Nielsens kone Magda, som laver
socialt arbejde. Hun og hendes mand bor på Sankt
Hans Torv, og han har en produkthandel ude i Lyg
tekvarteret og sælger appelsiner og anden frugt fra en
frugt vogn. Så i maleriet ”Appelsinvogn i Sne” fra 1935
er det formentlig Ejnar Nielsen, som står model til
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manden med appelsinvognen, for Folmer Bendtsen selv
solgte bananer. Efter at have boet kort tid hos parret på
Sankt Hans Torv flytter han ud til Ejnar Nielsens pro
dukthandelsplads og bor oven over hans hestestald, hvor
han har en ”russerhest”, Carl. På den måde kommer han
til Lygtekvarteret. Her lærer han at klunse og handle
fra frugtvogn. Han bliver formentlig hurtigt selvstæn
dig og får eget handelsbrev som frugthandler. Det vides
også, at moderen kommer på besøg med mad og nogle

VINTERAFTEN

ALEXANDRAVEJ 1965
Motivet er på hjørnet af
Drejervej og Reb-

ilagervej, som er gengivet

mange gange i forskellige
litografier. Det lille gule

hus foran etagehuset for
modes atvære der, hvor

Folmer Bendtsen boede.

Samme motiv,

fotograferet i 2008

af sine husholdningspenge til ham. Men ellers vil han
klare sig selv både i forhold til forældrene og Ejnar Niel
sen. Han samler flasker, klude og jern på lossepladser
m.m., og for pengene køber han blomster og sælger dem
som gadehandler. Nogle af blomsterne henter han noget
uautoriseret fra de store haver ude i Ryvangskvarteret.
Lossepladserne kan være nogle af resterne fra Lersøen
eller ude på Amagerfælled. Netop ude i Nordvestkvar
teret lå der flere produkthandler. I hele denne periode er

han tilmeldt på forældrenes adresse og et par måneder i
begyndelsen af 1927 hos plejeforældrene, hvor det skøn
nes, at han får sin egen lejlighed på Alexandravej, og her
bor han frem til omkring 1937.

I en alder af 21 år bliver han den 21. april 1928 gift med
smørrebrødsjomfru Jenny Petersen. Det må formodes,
at han hele tiden har boet i kvarteret omkring Alexan
dravej. Det hus, hvor han boede med Jenny Petersen, er i
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dag nedrevet. Det var et lille gult Wi etages hus, hvor de
boede i tagetagen. Vi formoder, at han efter giftermålet
begynder som selvstændig frugthandler med en ladvogn
rundt i hele byen. Det kunne være bidende koldt, og han
må ofte gå indendørs for at få varmen. Det kunne være
i folkekøkkenerne (f.eks. i Møllegade eller Axeltorv) og
på biblioteket i Stefansgade, hvor han bl.a. læser aviser.
Han har åbenbart været god til at sikre sig, at hans varer
ikke blev stjålet.
Biblioteket i Stefansgade fik stor betydning for ham, og
han var meget taknemlig over, at bibliotekarerne skaf
fede ham bøger især om kunst. Han blev meget glad
for maleren Wilhelm Lundstrøm og lidt af hans franske
påvirkning, som han udtrykker det i et interview med
signaturen Spada i oktober 1935 i Ekstra Bladet ved sin
debutudstilling. Den franske påvirkning har været de
franske impressionister og Van Gogh at dømme efter
Folmer Bendtsens 1930er-malerier, samt især den sidste
Montmartre-maler Maurice Utrillo (1883-1955).

Frugtvognen, som senere blev kendt som bananvognen,
var en ladvogn eller trækvogn på to store træhjul med to
støtteben og med håndtag bagtil, så man kunne skubbe/
trække afsted med vognen. Folmer Bendtsen solgte bl.a.
på hjørnet af Frederikssundsvej (ved nr. 14B-F) og Ale
xandravej samt over for Højbanen og inde ved Nørre
bros Runddel. Senere kom han over hele byen, hvor han
også havde andre ærinder. Hans interesse for kunst var
hans måde at have et mere optimistisk syn på tilværel
sen. Det var hans opgør med datidens arbejderklasses
“småborgerlighed”, symboliseret af deres ”trommesals
malerier” (herom senere) og disses forlorenhed. Det tog
ham fem år at tage tilløb til at tage fat på penslerne og
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begynde at male - eller at “fumle med penslerne”, som
han udtrykker det. Til at begynde med turde han ikke
male på Alexandravej og havde ikke råd til staffeli. Så
satte han lærred op på en plade og drog med sin banan
vogn ud til Vesterbro, Sydhavnen og over på Nokken
på den anden side af Sydhavnen på Amager. Nokken lå
for enden af Islands Brygge, dengang som en halvø ud
for Amager Fælled, hvor vandarealet gradvist over årtier
blev fyldt op af den daværende losseplads. Langt op i
60 erne var her losseplads, hvilket navnet Lossepladsvej
minder os om.
Disse steder var der enkle motiver og fred og ro til at
male. Folmers kunst fra 1933 genspejlede hans store
kærlighed til de små huse - dog med undtagelse af
Vesterbro-motiverne, hvor han ofte har motiver fra bag
gårde. Han har virkelig gået langt med sin trækvogn for
at nå disse steder. Men Folmer begyndte allerede tidli
gere så småt at male. Således har han have malet på en
kakkelovnsskærm hos Ejnar Nielsen, som er dateret helt
tibage til 1928.

Da han kunne male nogenlunde og fik råd til staffe
liet, begyndte han at male motiver på Alexandravej. Der
blev der hurtigt ballade med de skrappe mælkedrenge
fra Mejeriet Enigheden. Mejeriets bygninger eksisterer
fortsat som erhverv, fortrinsvis for filmbranchen. Der,
hvor nybyggeriet er opført i 2006-07, stod skurene til
hestestaldene og vognparken, ligesom mejeriets for
mand M.C. Lyngsie havde et kolonihavehus på dette
område. Det var første gang, at disse mælkedrenge så
én med staffeli stå og male med oliefarver. Så de skulle
drille den ”fine K-ø-n-s-t-n-e-r”, som de troede han var,
og sparke til staffeliet. Men den fine mand blev gal og

Billedet er Alexandravej og den forsvundne Kandestøbervej set mod Frederikssundsvej. Billedet er m.

1953, men på det tidspunkt var FSB's Rebslagerhus på fem etager og dækkede for alle husene i baggr

»n. Ved at male sig selv ved staffeliet og se bort fra Rebslagerhus fremsætter han en kommentar mod
lira

ra»

HØJT HUS OG

KOLONIHAVER 1951

Det høje hus er under

opførelse, og med
kolonihaverne tæt på er
det en typisk situation

for området nord for
Alexandravej i midten af

1930 erne.
Maleriet blev udstillet i
1952 på Grønningen.
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MÅNESKINSNAT BAG

FABRIKKERNE 1953
Udstillet Grønningen samme år.
Der var 3-4 veje mellem

Alexandravej og Frederiksborgvej, hvor plankeværkerne var

dominerende, og her malede

Folmer Bendtsen adskillige
billeder, som ikke er særlig

kendte. Klokkemagervej var den
eneste fra dengang, der havde

en bugtningoggik langs Glud &
Marstrands fabrikker.

KLOKKEMAGERVEJ
Billedet er fra Folmer

Bendtsens fotoalbum fra
1930 'erne. Klokkemagervej
bag Glud 6 Marstrands fabrik
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bankede dem efter noder under flere store slagsmål. Så
opdagede de, at han var en “fra vejen”, og han blev gode
venner med dem. Han begyndte også at male oppe i lej
ligheden, og det syntes konen ikke om. Hun ville have
et pænt hjem og blev meget vred over hans malerklatter
i stuerne. Hun drømte om en grønt forretning og ville

gerne bo i Thorsgade inde på Nørrebro. Hun syntes vel,
at Lygtekvarteret med Alexandravej var et ”rabarber
kvarter”. At manden ville være maler, var nok ikke det,
hun drømte om. Det kunne aldrig blive en ordentlig
levevej, har hun vel ment. Hun havde den småborgerlige
drøm, og han ville være ”revolutionær”.

Folmer Bendtsen slår igennem som maler
Men konen kom til at tage fejl i, at han ikke kunne slå
igennem som kunstner. Folmer Bendtsen havde hele
tiden købt sine farver, pensler og lærreder hos kunst
handler Henning Larsen i Knabrostræde. Denne havde
lagt mærke til den unge mand med bananvognen og
var blevet nysgerrig. Da han i oktober 1935 var blevet
brændt af af en kunstner, som skulle udstille hos ham,

syntes han, at han skulle se nærmere på denne mand,
som købte ret mange farver og lærreder hos ham.
Folmer Bendtsen var målløs og havde medlidenhed med
staklen, udtalte han i et senere interview med Edward
Clausen i Politiken i 1966, hvor de tidligere bemærknin
ger er taget fra. Han var jo en fattig gadehandler og for
henværende sømand, og hvordan i al verden skulle han
kunne blive en fin maler, der udstillede. Men Henning
Larsen må åbenbart have været en fin kunsthandler med
gode forbindelser. Det var i anledning af åbningen af
udstillingen, at journalisten ”Spada” fra Ekstra Bladet
i oktober 1935 lavede et interview med Folmer Bendt
sen, som udtalte, at han håbede at få råd til at uddanne
sig på Kunstakademiet. Han havde vel ikke regnet med
at udstille før efter en sådan uddannelse. Men kunst
skribenten Ole Vinding skrev en strålende anmeldelse

SØFOLK, 1953

Typisk for Folmer Bendtsens personmaleri, her et motiv fra
hans sømandstid. Han malede en del portrætbilleder fra
flere forskellige miljøer, herunder også plejeforældrene.
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FOLMER BENDTSENS SKITSEBOG "NØRREBRO" (som jo er Nordvest).

Kunstneren stod som regel ikke ude med staffeliet, men malede efter skitser fra stedet.
Denne skitse af Alexandravej er set ned mod Drejervej. Bygningen mellem de to høje huse er

bagsiden af Cafe Lygten på Lygten 29, den eneste af bygningerne, som eksisterer i dag.

FEST I KOLONIHAVERNE,

CA. 1950. Ufuldendt
Nord for Alexandravej

mod Tagensvej lå før og
frem til 2. Verdenskrig

mange kolonihaveforenin

ger. Alt tyder på, at det

var her Folmer Bendtsens
plejeforældre havde en

kolonihave. Det kan ses

på hustagene og skorste
nene i baggrunden, som

synes at være fra Lygte

kvarteret og Nørrebro.
Disse haveforeninger
havde et godt sammen

hold og sædvanligvis en

stor fest en gang om året.

i Ekstra Bladet, og næste dag dukkede justitsminister
K.K. Steincke op i galleriet og købte to malerier for 150
kr. stykket. Det var en formue for kunstneren. I inter
viewet bliver Folmer Bendtsen spurgt om sin yndlingsfarve, som han nævner er blå - ”måske en reminiscens fra
sømandstiden”! Han fremhæver, at ”Jeg maler med lyse
farver (...). Selv mit billede af ”Arbejdsløse”, hvor man ser
den store grå masse vente foran døren, hvor formanden
kommer ud, men kun skal bruge to arbejdere, er malet
lyst, til trods for at det er vinter og koldt”. Det er altså den
måde han ser på livet, trods trange kår og arbejdsløshed
i samfundet, ikke mindst hvor han boede. Spada beskri

ver i lyriske vendinger den unge arbejdsløse sømands
mod til ikke at gå i lediggang, men derimod at gå ud
som gadehandler eller at gribe penslen og omsætte sin
grå tilværelse i farver. Folmer Bendtsen fremhæver, at
hans motiver er fra hans egen gade Alexandravej, som
han kender særdeles godt på alle tider af døgnet og
på alle årstider. Han siger blandt andet følgende om
gaden: ”Den er blevet til noget inde i mig og som er
kommet frem”.
Ud over hans specielle sociale position er en motivverden
fra et kvarter fra ”det yderste Nørrebro”, (som han kalder

SPILDSAMLERNE 1944.
Folmer Bendtsen har malet dette under krigen, mens han var

"illegal og underjorden" hjemme i lejligheden på Bülowsvej.
Han har hele sin malerkarriere været optaget afden lille
mands kamp for tilværelsen. På lossepladsen bag Nokken lå
Amager Fælled, som også blev brugt til opfyldninger i Kalve
boderne. Her indsamlede folk alt, hvad der kunne anvendes

til at klare tilværelsen i krigens knappe tider. Bemærk

Ørstedsværket og den tidligere Fordfabrik fra Sjællandsiden. De er indsat her af maleriske grunde, som Folmer
Bendtsen ofte gjorde.

Nordvestkvarteret) ret usædvanlig. Samtidig nævner han
Lundstrøm som et forbillede. Han fremhæver, at Lund
strøms kunst er særpræget og vidunderlig, så “at jeg helt,
når jeg ser ham, føler maleriets store opgave blandt mas
serne”. Her kommer han ind på det sociale engagement i
sin kunst. Han fortæller, at han ikke kender nogen kunst
nere eller tilhører nogen kunstnerkredse. Faktisk havde
han ikke råd til entreen til de store museer. Han så frem
til at lære at bearbejde formen og stoffet i sine malerier og
til at komme på Akademiet.

Folmer Bendtsens malerier fra 1930 erne havde ikke den
helt rette perspektiviske udformning, hvilket hans beun
drere nok så som en force. Med sin autodidakte fremstil
ling og malemåde ville han nok alligevel ikke have kun
net opnå adgang til Kunstakademiet. Som på Gasværks
vejens Skole, hvor tegnelæreren ikke kunne acceptere
hans tegning, sådan var det vel også med hans maleri og
Kunstakademiet, kan man formode. Han havde helt sin
egen ekspressionistiske malerstil med alle de klare farver.
Efter udstillingen hos Henning Larsen gik det stærkt,
og samme år debuterede han også på Kunstnernes Efter
årsudstilling og året efter, i 1936, på Charlottenborgs
Forårs-udstilling, hvor der var indleveret 3000 værker,
og hvor 500 blev antaget.

Så han malede nok som en rasende hjemme, sikkert til
konens fortvivlelse, men tjente vel også gode penge. Han
kom med i den nystiftede kunstnersammenslutning
Kammeraterne samme år, i 1936, og var medlem indtil
1947. Som nævnt tidligere var han gæst hos Grønningen
i 1952 og medlem fra 1953. Kammeraterne var inspi
reret af den senere første kulturminister m.m. Julius
Bomholts bog om “Arbejderkunst” fra begyndelsen af
1930 erne. Bornholt mente, at arbejderkunsten skulle
være fremadrettet og ikke være medlidenhedskunst
med arbejderklassen eller elendighedsmaleri, men være
solidarisk og kæmpe for et bedre samfund. Den hold
ning passede Folmer Bendtsen ganske udmærket. Han
var blevet socialdemokrat og blev kunstmedarbejder på
Social-Demokraten fra 1938 til 1943. Han afløste Preben
Wilmann, som havde bakket ham op og fortsat gjorde
det de følgende år. Dermed fik han frihed til at male,
samtidig med at han kunne få lejlighed til at skrive og
dermed deltage i kunstdebatten. Men forinden havde
han gået på professor Aksel Jørgensens grafiske værk-
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Folmer Bendtsen 1968 med datteren Kristine født
1962 foran huset i Lille Kregme ved Frederiksværk

Folmer Bendtsen fik sin egen ”backinggruppe” af kendte
personer, blandt andre redaktør Ole Vinding, direktør
Harry Duelund, Falcks Redningskorps, redaktør Preben
Wilmann, arkitekt Poul Henningsen (PH), justitsmini
ster K.K. Steincke (A), Leif B. Hendil, handelsredaktør
ved Ekstra Bladet og senere chefredaktør, direktør Poul
Simonsen, Bing og Grøndal. Backinggruppen mente
ikke, at han skulle gå på Akademiet, da de mente, at det
ville ødelægge hans specielle stil, som nok var en blan
ding af impressionisme og ekspressionisme. I stedet for
satte de ham på ”aktier” i 1937, så han i 1938 kunne rejse
til Paris og studere. Han skulle så betale tilbage senere i
form af malerier.

sted på Kunstakademiet og lært den litografiske kunst i
efterårssemestret 1936. Det fik stor betydning for hans
udvikling som maler. Men det var også det nærmeste
han kom på Kunstakademiets malerskole. På en auk
tion i 1937 opnåede hans malerier sammen med maleren
Olaf Rudes de højeste priser. Det siger noget om hans
niveau. Asger Jorn kom i øvrigt også på det grafiske
værksted under krigen med flere af samtidens kunstnere.

Før Folmer Bendtsen rejste til Paris havde han via biblio
teket i Stefansgade stiftet bekendtskab med Lundstrøm
og hans ”franske forbindelser”. En vigtig inspiration var
den franske impressionistiske maler Maurice Utrillo
(1883-1955), som blev kaldt Montmartres sidste maler.
Han malede små sidegader i den bydel og de forstæder
til Paris, som bymæssigt ligner Lygtekvarteret, og hvor
malemåden kan inspirere Bendtsen. Utrillo bliver i
1950 erne sat i klasse med Cézanne, Renoir, Van Gogh,
Toulouse-Lautrec, Degas, Gauguin og Manet i en lille
bogserie om ”Malerkunstens Mestre” fra Gyldendal.

Folmer Bendtsen flytter fra Alexandravej
Men omkring 1937 er han flyttet ind på Gråbrødre
Torv, og 1938 er han registreret som havende tele
fon. Det var nok en bedre lejlighed end Alexandravej,
men der var dog ikke tale om de restaurerede liebha
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verhuse, som torvet rummer i dag. Det gennembrud,
han har som maler, er så voldsomt, at hans ægteskab
med Jenny Petersen bliver opløst. Folmer Bendtsen er
dog ikke alene ret længe, for året efter, mens han bor på

Folmer Bendtsen 1977 med hustru Inger Bendtsen
(f. Hansen) og Kristines mor ved 70-årets retrospektive

udstilling på Københavns Bymuseum på Vesterbro med

maleriet af Baggården på Vesterbro bagved.

Gråbrødre Torv, flytter han sammen med Inga Zetterstrøm, som er fotograf, og det forhold varer formentligt
til slutningen af 1940 erne. At dømme efter fotografier
og billeder synes de at være jævnaldrende. Det er ikke
den allerbedste lejlighed på Gråbrødre Torv, så han flyt
ter ind i en atelierlejlighed på Bülowsvej 40 med ven
ners hjælp i 1939. Her er der et stort rummeligt atelier
med udsigt over Landbohøjskolen (som nu er et fakultet
under Københavns Universitet). Ganske vist er det en
taglejlighed, men hvor atelieret er beliggende, er der en
frontispice med fransk altan og ovenlys. Her boede Fol
mer Bendtsen til omkring 1950.
28.12.1950 bliver han gift for anden gang, med Birte
Vibeke Jensen. Hun er 30 år gammel, og han 42 år.
Derefter flytter han og konen til en anden større atelier
lejlighed på Gammel Kongevej 136, ligeledes på Frede
riksberg, hvor han bor indtil 1961. Han har brug for et
større atelier til ”radiohusmaleriet”, herom senere. Ægte
skabet med Birte Vibeke Jensen bliver opløst i 1957, det
år han bliver 50 år. Men to år efter bliver han gift med
Inger Hansen, den 14.5.1959. Hun er 27 år gammel, og
han er 52 år. Dette ægteskab varer indtil hans død. Hun
dør i 1997. Kort efter brylluppet forlader parret Køben
havnsområdet og flytter i 1960-61 til Lille Kregme ved
Frederiksværk, hvor Folmer Bendtsen bor til sin død i
19933. Huset i Lille Kregme er et fiskerhus, kaldet Bak
kehuset, som han har benyttet til sommerbolig, og som
han nu udbygger med atelier til sin helårsbolig. Der er
udsigt over fjorden og dermed også til stålvalseværket.
Sit privatliv holder han meget for sig selv, men vi ved, at
han og Inger i 1962 får datteren Kristine. I 1994, året

efter kunstnerens død, fik han navngivet pladsen foran
Nørrebro Station efter sig, som det tidligere er nævnt.
Det forbavsende er, at fra at være en meget politisk
offentlig person i sit halve liv frem til 1956 er han der
efter nærmest kun maler. Men ikke fordi han opgav sin
”socialistiske” holdning og tro på arbejderklassen som
skaber af et bedre samfund.

I 1965 udfører han da også udsmykningen i byråds
salen i det lokale rådhus, her i denne arbejderby med
stålvalseværket som den store arbejdsplads. Når man i
dag kommer til Frederiksværk, mærker man, at det er
en lille købstad med lave huse. Byen minder på en måde
om Folmer Bendtsens Lygtekvarter i Nordvest, som i
dag stort set er jævnet med jorden.

3Dog døde han efter officielle biografier i Frederikssund, hvor sygehuset ligger.
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EUROPÆISK MORGEN 1943

Udstillet hos "Kammeraterne" 1943. Maleriet var en protest mod den tyske besæt
telsesmagts henrettelse af danske modstandsfolk. Det vakte opmærksomhed, men
blev ikke konfiskeret af tyskerne. Det havde Folmer Bendtsen regnet med.
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EFTER REGN 1944

Efter regnvejret er der fortsat tøj på tørresnoren. Stadig et motiv fra 1930-erne, og med mørke farver er der ramt

en fin tone af en gråvejrsdag, men med spændinger mellem sollyset, som bryder frem gennem skyernes grå og brune
farver og mørke blå og røde tage, samt med tørretøjet i lyse farver. En mulig fortolkning af dette billede fra 1944 er,

at befrielsen er nær, og lyset bryder frem. Vasketøjet har modstandsbevægelsens farver rød, hvid og blå.
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Folmer Bendtsen under besættelsen
Vi går nu tilbage til tiden under besættelsen, som blev
et af vendepunkterne i Folmer Bendtsens liv. I begyn
delsen af krigen var der ingen mærkbare ændringer, og
han var i vælten som maler. I 1941-42 blev han tildelt en
udsmykningsopgave på det nyopførte rådhus i Korsør.
Dengang var det ikke almindeligt, at en ung kunstner i
begyndelsen af 30 erne fik lov til at lave en udsmykning
i en offentlig bygning. Folmer Bendtsen havde valgt det
tema at vise Korsør som arbejdets by. Han pointerede
i et interview i den lokale avis, at han ikke ville male
idylliske billeder med kirketårne og patina, hvormed
han vel mente den historiske bykærne. Hans fire moti
ver blev derfor fra byens havn og i nærheden af denne.
Udkastene blev enstemmigt godkendt i byrådet. Råd
huset blev indviet 15.11.41, og han skulle være færdig
et år efter. Mens han malede i Korsør var han med i
modstandsbevægelsen, for han holdt øje med, hvilke
skibe der var i havnen, og han havde kontakter til BOPA
allerede på det tidspunkt.

Han var langsomt begyndt at male andre motiver alle
rede før krigen og fortsatte under og efter krigen. Det var
fra den gamle ”øvelsesrute” fra 1933, hvor han begyndte
at male, nemlig Ydre Vesterbro, Sydhavnen med dens
fiskerihavn og industrivirksomheder, kulpladser med
mere og helt ude på Nokken. Desuden begyndte han at
male rene portrætter af personer, også inspireret af sin
tid som sømand, som grupper af mænd omkring bordet
under dækket eller i ”kahytten”. I bøgerne om Folmer
Bendtsen kan man se gengivelser fra skitseblok; han
har formentlig tegnet motivet på stedet og malet det
hjemme i atelieret.
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Under krigen begyndte Folmer Bendtsen at sidde i
diverse komiteer. For eksempel Efterårsudstillingens
Censurkomite 1940-41 på Den Frie, Akademiets
Jury 1943-50, Komiteen for Udstillinger i Udlandet
1941-43. Desuden fik han mange legater under krigen
såsom Oluf Hartmanns Mindelegat i 1941,1.R. Lunds
Rejselegat i 1943-45, Minister Booths Stipendium og
Foltmanns legat i 1944.
Arbejdet i disse komiteer og udnyttelse af legaterne
kunne i perioden 1943-45 være vanskelig. For som kri
gen skred frem, blev Folmer Bendtsen mere og mere
utilfreds med regeringens samarbejde med den tyske
besættelsesmagt. I 1943 blev han interneret i Horserødlejren for kommunistisk virksomhed af det danske politi
(Kommunisterne blev som bekendt allerede interneret i
1941 i Horserød, men næppe Folmer Bendtsen, da han
i 1942 som nævnt udfører vægmalerier i byrådssalen
på Korsør Rådhus). Interneringen førte til et brud med
Social-Demokraten. Ganske vist nævnes i 1957-bogen
som årsag bladets dårlige økonomi, men bruddet har
nok også andre årsager, hvilket jeg senere kommer ind
på. Han var en af dem, der undslap i 1943, da tyskerne
overtog lejren og deporterede de resterende fanger til
KZ-lejre i Tyskland.

Han levede under jorden resten af krigen, men var det
meste af tiden i lejligheden på Bülowsvej. Han var her
ved at blive snuppet af Gestapo, men smuttede ned ad
køkkentrappen og ud gennem ismejeriet til venstre for
opgangen, hvor han tog en kittel på og en vare i hver
hånd og gik stille og roligt væk. For det meste gemte

han sig oppe på loftet bag nogle tæpper. Han var som
nævnt med i BOPA og var i krigens slutning kurér for
Børge Thing (med dæknavnet Børge Brandt), som var
BOPA's sabotagechef. I bogen om ham fra 1957 for
tæller forfatteren Jørgen Sandvad (1899-1975) om en
af Bendtsens aktioner som BOPA-mand, hvor han for
klædt som frihavnsarbejder og bevæbnet med pistol
tabte en knippel pilsnere foran den tyske vagtpost, som
kondolerede, hvorved han slap ind på området. Sam
men med tre andre modstandsfolk bordede han en kul
damper, holdt officererne på skibet op og satte skibet på
grund ved Hven, der som bekendt var svensk søterrito
rium. Men da tyskerne godt ville have skibet retur og
sendte et stort antal Svitzer-slæbebåde ud for at hente
skibet, førte BOPA-folkene slæbebådene over til selve
Sverige. Den aktion vakte dengang opsigt. Selvom han
levede under jorden, malede Folmer Bendtsen fortsat
mange malerier, men han kom formentlig ikke til ferni
seringerne af de udstillinger, hvor han havde ophæng
ninger, eller til møde i de komiteer og lignende, han var
indvalgt i. Han holdt sig fri af Gestapo.

Efter at Folmer Bendtsen var undsluppet fra Horserød,
enten gennem den berømte tunnel eller med de dyner
fangerne lagde over hegnet, malede han til Kammera
ternes udstilling i 1943 ”Europæisk Morgen”, et billede
af en fængselsgård med fanger i en sen nattetime. Det
blev ikke beslaglagt af tyskerne, vel sagtens fordi de
håbede at fange kunstneren selv. Her er tale om politisk
kunst, dog uden at være agitationskunst.
Efter krigen blev Folmer Bendtsen medlem af DKP og
var i mange perioder sekretær i Dansk-Sovjetisk Sam
virke. Han blev valgt ind i yderligere mange komiteer

og fik poster i diverse udvalg, som Modstandsbevægel
sens kunstneriske Udvalg 1945-48, sekretær i Nordisk
Kunstforbund 1945-48, bestyrelsesmedlem i Malende
kunstneres Sammenslutning i 1951 og medlem af Aka
demirådet i 1956 og fra 1957 i Statens Kunstfonds
bestyrelse.
Folmer Bendtsen er på højden af sin kunstneriske karri
ere som 50-årig i 1957. Museerne overalt i landet indkø
ber hans billeder med støtte fra bl.a. Ny Carlsberg-Fonden, og ligeledes museer i Sverige og Norge. Selv museer
i USA køber ham. Men efterhånden som samfundet i
slutningen af i 1970 erne og især i 1980 erne ændrer sig,
og jo mere hele det gamle Lygtekvarter forsvinder, daler
interessen for ham. Han maler fortsat Alexandravej,
selvom den ikke rigtig eksisterer mere og faktisk hedder
Rebslagervej og Bygmestervej fra 1943, da boligselska
bet FSB's Rebslagerhus bliver bygget. Dog eksisterer en
stump Alexandravej bag Rebslagerhus og ud til Frede
rikssundsvej, hvor bebyggelsen i 1985 bliver nedrevet
ved kondemnering fra Københavns Kommunes Boligkommision. Men den vigtige del af Alexandravej, hvor
han boede, var Rebslagervejdelen. Hans 70-års fødsels
dag fejres med en retrospektiv udstilling på Københavns
Bymuseum og med en kunstbog i 1978 som en udvidelse
og ajourføring af bogen fra hans 50-års fødselsdag. I dag
er der ringe interesse for ham i kunstneriske kredse4 ,
mens hans reproduktion af Alexandravej ses flere ste
der i Nordvestkvarteret og Frederiksværk og hos diverse
københavnske fagforeninger. Og jeg har oplevet mange,
som kender ham og hans litografier. Faktisk var der stor
interesse for to udstillinger i 2007, hvor han ville være
fyldt 100 år, i Frederiksværk i april og i Rundetårn på
kirkeloftet over Trinitatis Kirke i oktober.

4 Ved "kunstneriske kredse" forstås museer, kunsthistorikere, anmeldere m.m.
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ALEXANDRAVEJ1956

Litografi - et motiv, som Folmer Bendtsen er kendt for, men
her næsten oppe ved Rentemestervej (Klokkemagervej 6

Gørtlervej) mod Frederikssundsvej.

Når Folmer Bendtsen maler Alexandravej/Rebslagervej, er det for hans vedkommende et valg. De bygnin
ger som indgår i hans billeder, er fra den periode, hvor
han selv boede på vejen, med andre ord i 1930 erne
til og med omkring 1937, hvor Kandestøbervej, Klok
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kemagervej, Korkskærervej, Plumsvej og Bødkersvej
endnu eksisterede, og før byplanlægning og Glud &
Marstrands fabrikkers udvidelse opslugte disse veje ud
til Frederiksborgvej.

ASSISTENS

KIRKEGÅRDEN 1965.
Motivstedet er det ene

ste kendte sted Folmer
Bendtsen malede fra
Nørrebro. De to ældre

mennesker på maleriet er

tilfældige personer ifølge
maleren, selvom de kunne

ligne plejeforældrene^

Folmer Bendtsen i "Kvarterets Dagligstue" i 1949
I efterkrigstiden fortsatte den voldsomme kunstdebat,
som egentlig først sluttede med oprettelsen af landets
første kulturminister Julius Bomholts nyorganiserede
kunstfond i midten af 1960 erne. Det var her armslæng
deprincippet blev sat i værk. De, der stod for uddelingen
af den økonomiske støtte, foretrak selvfølgelig den kunst,
de kunne lide. Det erkendte man, men til gengæld kunne
de ikke genvælges efter en periode på tre år. Det har fun
geret rimeligt, uden at de politiske partier har blandet
sig, med undtagelse af Fremskridtpartiet og senere hen
Dansk Folkeparti, som i dag nærmest stiller krav om
”politisk korrekthed”, som det engang var tilfældet ovre
østpå. Her var nærmest et krav om, at det skulle kunne
ses, hvad kunstværket forestillede - det, lagerforvalter
Rindal kaldte ”Hjortens Flugt”. Han er med i Dansk
Folkeparti i dag og var oprindelig medlem af DKP.

Bispebjergkvarteret var med Voldparken i Husum efter
krigstidens moderne bykvarterer, hvor beboerne var fag
lærte arbejdere og yngre højtuddannede akademikere.
Bispebjerg Kulturcenter var netop et eksempel på et
sådant samarbejde på tværs af politisk partifarve.

”Kvarterets Dagligstue” var Bispebjerg Kulturcenters
nyåbnede ungdomshus eller - barak, som fungerede som
medborgerhus i den nuværende bydel Bispebjerg-Nord
vest. Det var på kulturcentrets første offentlige møde i
”ungdomsbarakken”, at der den 21. april 1949 var en
kunstdebat i overværelse af bl.a. overborgmester H.P.
Sørensen, der efterfølgende blev refereret i centrets blad.
Oplægsholderne var malerne Flemming Bergsøe (190568), Dan Sterup-Hansen (1936-1995) og Folmer Bendt
sen (1907-93), og emnet var forholdet mellem natura
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lisme og abstrakt kunst. Flemming Bergsøe erklærede
sig som naturalistisk impressionist og var forbeholden
over for abstrakt kunst. Han var kendt for sine malerier
af cirkuslivet og rejste selv meget rundt med forskellige
cirkus for at få inspiration til motiverne. Dan Sterup
Hansen var meget åben over for abstrakt kunst og andre
kunstretninger. På mødet gav han med nogle eksempler
en forklaring på den abstrakte kunstretning, som ifølge
mødets referat virkede overbevisende på mødedelta
gerne. Dan Sterup-Hansen malede ofte meget stilise
rede figurer, som det kan ses på Folkets Hus, nu Vega,
på Enghavevej. Udsmykningen er fra 1956 fra opførel
sen af bygningen.
Folmer Bendtsen var den sidste indleder og erklærede sig
som socialrealistisk maler. Han mente, at kunst havde
en mission i at kæmpe for retfærdighed og for de svage i
samfundet. Han var meget inde på ”trommesalsmaleri
erne”, som var almindelige hos arbejderne dengang. Det
var noget, de kunne forstå og ikke behøvede at forholde

sig til. Han sagde, at på et tidspunkt vil man interessere
sig for rigtig kunst. Dengang i 1949 var rigtig kunst for
kostbar for almindelige mennesker. Derfor arbejdede
Folmer Bendtsen også meget med farvegrafik, så man ad
den vej kunne fremstille god kunst til penge, folk kunne
betale (først senere kom de meget populære reproduk
tioner i 1950 erne, de såkaldte Minerva-reproduktioner
med butik bl.a. på Strøget). Folmer Bendtsen var meget
optaget af arbejdernes levevilkår, som skulle forbedres
også for de mere eller mindre udstødte, som det ses af
hans malerier fra Sydhavnen og Nokken.
Bemærk i øvrigt aldersforskellen på Dan Sterup-Hansen
og de to andre. De tre kunstnere var nu også udvalgt
efter politiske kriterier. Folmer Bendtsen som DKP er,
Flemming Bergsøe som borgerlig og Dan Sterup-Han
sen som socialdemokrat. Det var lidt usædvanligt, at han
var nærmest det abstrakte, da alle de kendte abstrakte
malere dengang var medlemmer af DKP eller kredsen
herom, inklusive Asger Jorn.

Folmer Bendtsens litografier
Det er helt klart, at uden sin store produktion af lito
grafier ville Folmer Bendtsen være mindre kendt som
maler i dag. Ud over nogle få fagforeningskontorer, og
enkelte provinsmuseer er det ikke i de store museer,
hans malerier er ophængt. Men der kunne faktisk med
de malerier, der hænger på danske museer sammen med
malerier fra 2007-udstillingerne, laves en stor udstil
ling af hans malerier og hans litografier. Men Folmer
Bendtsen er også en af de første af de dengang mere
kendte malere, der ser potentialet i at få udbredt god
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kunst til almindelige mennesker gennem litografierne.
God kunst har også til formål at få folk til forholde sig til
livets mange situationer. Med andre ord er kunst noget,
der siger noget udefinerbart. Ikke at et kunstværk ikke
kan være meget konkret og markere et politisk budskab,
men det siger også mere end dette.

Jeg overværede et foredrag af kulturskribenten Broby
Johansen i begyndelsen af 1960 erne i Studentersam
fundets Clartéfraktion, hvor han sagde, at fik man blot

"UNG KÆRLIGHED. BAGGÄRDEN, 1955
Litograpfi. Dette er også et typisk baggårds
motiv fra Vesterbro tilbage fra 30 'erne og
40 erne. Blev brugt som forside til en udgave
af Tove Ditlevsens roman "Barndommens

Gade". Motivet kunne godt være fra "Hedebygadekarreen" over for Tove Ditlevsens

barndomshjem i Hedebygade 30A, 4.th. i et
baghus, som i dag er fredet. Det er inspireret

af Folmer Bendtsens barndom og strejfture,
da han boede hos moderen i Absalonsgade og

gik byen tynd med sin bananvogn i 1920 'erne

og frem. Folmer Bendtsen nævner selv Saxogade som et sted, hvor han kendte alle bag

gårdene fra sin barndom.

et godt maleri (og/eller litografi) sat op på væggen blandt
”trommesalsmalerierne”, ville de sidstnævnte forsvinde.
Litografiet blev en kunstform, som tidens andre store
kunstnere benyttede og som nuværende kunstnere sta
dig benytter sig af.

Folmer Bendtsen gik for alvor ind i det grafiske arbejde i
1947 i et samarbejde med litografen I. Christian Søren
sen, hvor han også fik udviklet sin viden om farvelitografier. I. Christian Sørensens grafiske værksted blev faktisk

et samlingssted for mange også i dag kendte kunstnere
som Oluf Høst, Jens Søndergaard og Asger Jorn. Lito
grafiets udvikling skyldes litografernes store interesse for
at udvikle denne kunstform i tæt samarbejde med bil
ledkunstnerne. Dengang tegnede man med fedtet kridt
direkte på den litografiske sten. Det blev et mangeårigt
samarbejde mellem Folmer Bendtsen og I. Christian
Sørensen fra 1947 til 1971, hvor litografen flyttede sit
grafiske værksted til Hjørring, hvorefter Folmer Bendt
sen indledte et samarbejde med litograferne Kai Milsted
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og Carl Urwald, som havde deres værksted i Indre By.
Folmer Bendtsens lillebror Valdemar Larsen havde som
kunsthandler Galleri 21 på Åboulevarden, og i 1977
arrangerede han her i anledning af, at broderen blev

70 år, en udstilling af samtlige de litografier, han havde
udført i perioden 1936-76. Det omfattede også litografier
helt tilbage fra tiden, hvor han gik hos Axel Jørgensens på
hans grafiske værksteder på Kunstakademiet.

Folmer Bendtsens brud med politik
Efter krigen var der stor beundring for Sovjetunionens
indsats under krigen i mange kredse, men snart kom den
kolde krig og Danmarks indtræden i NATO/Atlantpagten i 1949. Besøg i Sovjetunionen og de østeuropæiske
lande blev der set meget skævt til, efter at de blev kom
munistisk regeret. Det blev hårdt at være kommunist.
Et jerntæppe gik ned gennem Europa. Hvis man havde
været i Sovjet eller Østeuropa, kunne man ikke komme
til USA. Hvad der egentlig foregik i Østeuropa, kunne
man først rigtigt se efter kommunismens fald. Man
kunne ikke rejse frit i Østeuropa og Sovjetunionen, og
man skulle faktisk være inviteret på statsligt plan for at
komme der. Det blev ”udstillingsvinduer”, man fik lov til
at se, og de øvrige steder fik man ikke lov til at komme.
Da jeg i 1961 og 63 var til ”Østersøuge” i Rostockområdet, var byen netop et sådant udstillingsområde. Jeg
erindrer det ikke som noget storslået, men som noget
meget gråt. Da verdenskrigen netop havde været hård
mod Østeuropa, syntes man, at det var en meget rime
lig standard, som var en del under vores egen hjemlige
i Danmark. I øvrigt var der i juli 1961 en mere åben
og fri holdning i Østtyskland set fra Østersøugen.
Måneden efter blev Berlinmuren opført, og da jeg var
der i 1963, var tonen i høj grad skærpet. Man kunne
mærke, at muren var opført. Det var lidt underligt at
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høre DKU ere argumentere over for østtyskere, at de
havde det fremragende, når de kunne ønske sig forhold
som hos os i Danmark. Hvordan forholdene egentlig
var, forstod jeg først rigtigt, da jeg i begyndelsen af
1990 erne kørte med bil langs Østersøkysten til en høj
skole øst for Gdansk i Polen. Jeg var målløs over at se
Stralsund, hvor vi gjorde holdt og så forfaldet i bymid
ten, der stadig havde ruiner fra krigens tid. Men det var
næsten forfaldet, der var værst. Sådan var det også med
de efterfølgende byer, men der var de gamle bykærner
væk. I Polen, hvor vi kom gennem diverse små industri
byer, konstaterede vi en lugt af fabriksforurening og et
kloaknet, som ikke var intakt. Da forstod jeg tesen om,
at man ikke fik lov til at se de reelle forhold, kun de små
enklaver af acceptable forhold.
Som sekretær i Dansk-Sovjetisk Samvirke og som
kunstmaler havde Folmer Bendtsen holdt mindetalen
for Stalin ved hans død i 1953 ved et stort offentligt
møde i Grundtvigshus. For stort set alle kommunister
var hans død en sorgens dag. Jeg erindrer, at selv min
mor, der i modsætning til min far var medlem af DKP,
faktisk tudede ved budskabet om hans død. Hun små
græd ude i køkkenet, mens hun lavede mad, og da jeg
spurgte hende hvorfor, sagde hun, at den store Stalin var
død. Nu var jeg kun 10 år, da han døde, og jeg havde

svært ved at forstå hendes reaktion. Da Stalins forbry
delser blev afsløret på den sovjetiske 20. partikongres i
Kreml i Moskva ved Hrustjovs hemmelige tale i 1956,
gentog scenen med min mor sig i køkkenet. Dog med
den forskel, at hun skældte ud og sagde noget om, at hun
nu var færdig med det. Den store forbryder Stalin havde
ført hende bag lyset, og nu var hun færdig med DKP.
Hun beskæftigede sig siden hen ikke med politik. Min
fader derimod havde været aktiv i DKP og især i lejer
foreningsarbejdet i den kommunistiske lejerbevægelse
DsL (se Historisk Notat nr. 23: Bispebjergkvarteret),
men var aldrig formelt medlem. Så da SF blev dannet
i 1958, gik han med i oprettelsen af dette parti, hvor
man også ud over afstandtagen fra det sovjetiske system
gik ind for en ”dansk socialisme”. Her skulle ikke være
den centralistisk styrede planlægning, som sovjetsyste
met var bygget på. Jeg har spurgt min fader så sent som
nogle år før hans død, hvorfor han ikke var medlem af
DKP efter krigen. Han svarede, at han ikke troede på
Moskvaprocesserne i Sovjet i 1930 erne, hvor ledende
partimedlemmer blev dømt for at være vestlige spioner
og henrettet på falske anklager under rene skueproces
ser. Desuden nærede min fader og mange af de intel
lektuelle i DKP stor skepsis over for den økonomiske
model i det sovjetiske system. Men den kolde krig gav
ikke mulighed for at have et standpunkt mellem DKP
og Socialdemokratiet. SF blev derfor det første vesteuro
pæiske parti med ”den tredje vej til socialismen” mellem
socialdemokratiet og kommunisterne.

Når jeg beskriver denne situation så grundigt, ud fra
egen erfaring i min familie, er det også, fordi situatio
nen for min moder er parallel med Folmer Bendtsens
situation. Han havde i høj grad bundet sin person op på

den storslåede Sovjetunion, og så var det hele løgn. Jeg
vurderer, at mere end halvdelen af partiets medlemmer
forsvandt fra partiet dengang. Selvom partiet lovede bod
og bedring, blev det ved lyrikken, og det endte med par
tiopgøret med Aksel Larsen, som var DKPs formand,
og som ved DKPs 20. kongres blev ekskluderet af par
tiet, efter at han lod sig ”henrette” af Osvald Helmuth
på Avenyteatret på Frederiksberg Alle i forbindelse med
opførelsen af Brechts “Laser og Pjalter”. DKP var og blev
forbenet, og reelt afgik partiet ved døden i begyndelsen
af 1990 erne.
Netop det, at ens identitet var forbundet med partiet
og ikke gav plads til ens egen, var for meget for Fol
mer Bendtsen og for den sag skyld også for min mor,
og det var noget, der gjorde dem bitre. Ikke alene over
de uhyre forbrydelser, der var udøvet under Stalintiden,
og som trodsede alle hidtidige beskrivelser. Men dertil
kom opstanden i Ungarn i 1956. Sovjets nedkæmpelse
af denne opstand var noget af et chok og fremstod meget
usocialistisk og var ikke til at forsvare, og det raseri, der
var mod DKP, var forståeligt for mange af de forhenvæ
rende DKP ere.

Folmer Bendtsen var så bitter, at han i 1957 ikke ville
kendes ved sin kommunistiske fortid, da bogen om ham
blev udgivet i anledning af hans 50 års fødselsdag. Dog
var det sådan, at hans socialdemokratiske medlemskab
indirekte fremgår, da han var medarbejder på SocialDemokraten, men ikke hvorfor det ophørte i 1943. I
kølvandet på dette politiske farvel og den turbulente
periode blev han også skilt fra sin tredje kone, Birte
Vibeke Jensen, uden at det behøver at være politisk.
Men de, der brød med DKP, kappede da også forbin-
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Folmer Bendtsen omtaler lokaliteten som Enghave Plads. Men enhver med lidt lokalhistorisk fornemmelse

kan skønne, at det skildrer nordsiden af Lyrskovgade over for Enghave-parken set mod Vesterfælledvej.
Det var Vesterbros sidste ubebyggede grund. Den nuværende beboelsesejendom blev bygget i 1946.

delsen til venner i partiet og omvendt. De frafaldne var
renegater, en titel, der også blev hæftet på Aksel Larsen
- især da han dannede SF. Dog var der fortsat en stor
mellemgruppe, som blev i partiet og fortsat håbede på
en fornyelse, som det skete med det italienske kommu
nistparti, i dag Venstredemokraterne. Der var ved SF's
start en skepsis over for dette ny parti, indtil det slog
igennem i 1963-65, og DKP var blevet helt ”forstenet”,
da Hrustjov blev væltet i den sovjetiske centralkomite
(og bemærk: ikke primært i det sovjetiske parlament).

Jeg synes, det har været vigtigt at beskrive de politi
ske brydninger, da historiesynet har skiftet meget i de
senere år: De, der brød med DKP, er nærmest blevet
bedømt hårdere end de, der blev i DKP i udskilnings
perioden fra 1956-63. Nu skulle de begivenheder være
kommet så meget på afstand, at man ikke mere behø
ver at liste på kattepoter her. Ingen af beskrivelserne af
Folmer Bendtsen går rigtigt i dybden med det emne. Så
det gør jeg altså nu.

Folmer Bendtsens forfærdelse over nedrivningerne i Lygtekvarteret
I Frederiksværk laver han et vægmaleri på rådhuset i
1965, og byen er stolt af, at en kendt maler bor i byen.
Han, som i den offentlige kunstdebat og politiske debat
var meget synlig, hører man efterhånden sjældent noget
fra. Dog har vi en artikel fra Aktuelt den 16. april 1981
om ham, hvor han fortæller om sin forfærdelse over, at
Alexandravej, også dengang Rebslagervej, er ødelagt af
nedrivninger med kun et enkelt etagehus tilbage (for
svundet i dag). Det gør ondt på ham. Han står foran det

lille gule hus med tagetage på hjørnet af Rebslagervej og
Gørtlervej, som Ole Vinding beskriver i erindring om sit
besøg hos ham i 1935. Han delte ikke daværende over
borgmester Weidekamps holdning: ”Væk med skidtet”.
Ud fra denne beskrivelse og ved sammenligning med
historiske fotos samt studier af historiske matrikelkort
fra 1930 erne, tillige med interviews og udsagn, er det
sandsynligvis der, hvor han boede på vejen.

Folmer Bendtsen definerer sin kunst
I sin 50-årsbog har Folmer Bendtsen selv skrevet om,
hvordan han opfatter sin kunst, og i en polemik i Stu
denterforeningen i 1946 kan de fleste af hans betragt
ninger findes 5. Han vil ikke selv definere sin kunst som
”social kunst”, fordi det vil bringe liv i argumenter om
elendighedsromantik, og det vil han ikke identificeres
med. Men han prøver at bruge udtrykket ”socialrea

lisme”, som senere - efter 1946 - får en anden, uheldig
klang. Folmer Bendtsen giver begrebet en politisk defi
nition som værende tilknyttet den klasse i samfundet,
som repræsenterer fremskridtets kræfter, nemlig arbej
derklassen. Nok skal tiden tages i betragtning, men
alligevel. Dog skal det siges, at han derefter definerer
socialrealismen som en kunstretning, som er inspireret

5 Se bogen "Folmer Bendtsen", 1957
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af motiver fra hverdagen, hvor han refererer til arbejds
livet (det produktive liv) i storbyen, på landet, i værk
stederne m.m. Han lægger vægt på forståelighed for
beskueren og er imod æstetisk isolering for kunstens
skyld. Disse formuleringer ligner det, vi senere define
rer som socialrealisme. Han omtaler også den i 1946 så
småt begyndende abstrakte kunst, som dengang gik i
retning af kubisme o. lign. Her anerkender han, at der i
denne retning skabes stor dansk kunst. Det vil han ikke
bestride, ”men det er ikke min vej”, siger han direkte.
Desuden lægger han vægt på, at hans socialrealisme
tager udgangspunkt i en politisk holdning, som også
kommer til udtryk i kunsten, idet han siger, ”hvad enten
der er tale om en socialistisk, kommunistisk eller huma
nistisk livsanskuelse, kan den ikke undgå at komme til
udtryk”. Han refererer til, at kunstnerne Joakim Skovgaard og Niels Larsen Stevns aldrig blev nægtet deres ret
til at udtrykke en klar kristelig og grundtvigiansk livs
holdning. Jørgen Sandvad fortæller om Folmer Bendt
sen, at han som kunstner havde en klar forbindelse

mellem sin kunst og sin politiske opfattelse. Men den
senere opfattelse af socialrealistisk kunst som agitatorisk
partikunst eller det at stille kunsten i døgn-politikkens
tjeneste tager han klart afstand fra.
Folmer Bendtsen har en klar opfattelse af miljøets ind
flydelse på hans kunst, og især farvernes indflydelse. Han
lægger nemlig vægt på, at han kender stedets miljø, hvad
enten det er Alexandravej, Vesterbro eller Sydhavnen.
Han definerer forskelligheden, også i farven, mellem disse
tre steder. Desuden siger han, at det absolut ikke behøver
at være en ”affotografering af motivet”, og det tager han
faktisk afstand fra. Som det ses af min gennemgang af
motiverne fra Alexandravej, har han absolut heller ikke
gjort det. Han siger, at ”opgaven bliver ikke at få det til
at ligne, men at omsætte sin oplevelse, viden og erfaring
om tingene i en kunstnerisk form. Hertil er farven det
fornemste middel, stoffet, hvori man kan indlægge det,
som ikke kan ses, men som man ved er der, fordi man selv
har oplevet det”. Endnu et udsagn, som adskiller ham fra
den senere ”agitatoriske socialrealistiske kunst”.

Hvorfor specielt Alexandravej
Gengivelsen af Alexandravej i malerier og litografier var
det motiv, som Folmer Bendtsen var mest kendt for i
den periode, hvor han boede der fra ca. 1925-26 til ca.
1937. Grunden til, at han netop malede Alexandravej,
har helt klart noget med kvarterets fysiske udformning
og kvarterets sociale sammensætning at gøre. Hans
begrundelse siger netop noget om hans kunsts karakter.
Derfor er den også anført under hans portrætbillede og
skal gentages her. Han siger det sådan:

”Derfor er det det yderste Nørrebro, jeg gang på gang
vender tilbage til. Ikke fordi her er malerisk i alminde
lig forstand, men fordi størrelsesforholdene og kontra
sterne giver langt større mulighed for forskydninger i
billedplanet end det velfriserede. Også menneskene er
anderledes. Fællesskabet og sammenholdet er tydeligere,
klassefølelsen er accentueret, livet levet mere direkte,
her er ingen honnette ambitioner. Herude i Lygtekvar
teret skærer nye store karreer tværs gennem tidligere

BAGGÅRDEN, 1965
Folmer Bendtsen boede dele

af sin barndom på Vesterbro.
Om Baggården har han selv

skrevet, at det ikke er en be

stemt baggård, men en sam
menfatning af Vesterbros

baggårde, med en solidaritet
med de mennesker der boede
der. Han har malet dette

motiv flere gange

- første gang i 1944. Men

udgangspunktet var hans

barndoms gård.

landsbybebyggelse. Høje, grå, firkantede gavle står som
afklædte monumenter over byggekrak i halvfemserne.
Det veksler med plankeværker, jernpladser, fabriker og
fine gamle træer, der engang har stået på grønne plæner

eller har været alléen op til store gårde, men nu på alle
sider er indkredset af storbyen ”.6
(Fra bogen ”Folmer Bendtsen”, 1957).

Folmer Bendtsen og motiverne i Lygtekvarteret i Nordvest
I det følgende gennemgår jeg kunstnerens motivkredse,
som generelt var Alexandravej i Nordvest, Vesterbro og
Sydhavnen samt Nokken bag Islands Brygge.

Lygtekvarteret var hans foretrukne motiv og som nævnt
forbundet med Alexandravej. Det fantastiske er, at han
maler de samme bygninger fra begyndelsen af sin karri
ere, og til den faktisk slutter i 1970 erne. Han bruger dem
som skabeloner og ændrer på formen. Den kunstneriske
frihed skal til for at ramme den rigtige sociale stemning.
Men området ændrer sig dramatisk hele tiden, og lidt
grotesk synes det, at han i 1972 maler Alexandravej, som
om han står ved Kandestøbervej med staffeliet og maler
et 1930 er motiv set mod Frederikssundsvej, som på det
tidspunkt ikke eksisterede i virkeligheden. Han havde
dog sin skitsebog og en del af sine egne malerier fra den
tid. Men billedet udtrykker en holdning til udviklin
gen, som han ikke synes om. Nemlig manglen på ”social
nærhed”, og derfor maler han sig selv som maler som sin
protest mod udviklingen.
For det første havde Alexandravej skiftet navn til Reb
slagervej og Bygmestervej i 1946, og i 1943 har bolig
selskabet Foreningen Socialt Boligbyggeri (FSB) opført
ejendommen Rebslagerhus i moderne arkitektur ”til
gavn for arbejderklassen, dem han kæmpede for”. Der

med blev Alexandravej skåret over. Mod nord blev vejen
som nævnt omdøbt til Rebslagervej og Bygmestervej.
Derefter gik der 43 år, og så blev de bygninger ud til
Frederikssundsvej, han ofte malede, nedrevet i 1985 ved
en kondemnering. Grunden ligger fortsat hen som tomt,
som en ”Alexandra Plads”, der trænger til renovering.
Den har været kaldt for ”Skodagrunden” efter en Skodabilforhandler på tomten og en skulptur med en Skodabil
på en stolpe, som stod der et par år. Formelt er det sådan
i København, at man ikke navngiver lokaliteter efter fir
maer o. lign, (reklamenavne), hvilket jeg som medlem af
vej navnenævnet i kommunen er enig i. Faktisk malede
Folmer Bendtsen et baghus ud til vejen Lygten, hvorpå
der var malet en reklame for Politiken. Den bygning
illustrerer om noget hans kunsts karakter. Han place
rer bygningen forskellige steder på sine malerier. Meget
illustrativt har han kaldt nogle malerier for ”Fyraften på
fabrikken”, inspireret af Glud & Marstrand. Men han
har på maleriet gjort fabriksbygningerne meget højere,
end de var - op til fem etager, selvom de for det meste var
på en og to etager og maksimalt tre etager - hvilket flere
ældre fotografier har vist. Han placerer bygningen for
skellige steder på sine malerier. Det blev begrundet med,
at motivet ikke var konkret, men mere generelt ”fabrik
ken”. Men på flere malerier med fyraften på fabrikken fra
1960 erne er bygningerne nede på normal etagehøjde.
6 Her skat dog bemærkes, at der oprindelig ikke var nogen landsby eller
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store gårde med alleer i nærheden. Lygtekvarteret var som tidligere nævnt
opstået som en arbejder- og proletarforstad til København"., 1957

AFTEN I FORSTADEN 1940
Vi har appelsinvognen på Alexandravej, og her har vi

dem begge to. Folmer Bendtsen med bananvognen og

appelsinvognen med handelsmanden Ejner Nielsen,
som tog sig af og oplærte ham i at handle med frugt
m.m. Her er de på Vesterbro med linie 3 på Enghavevej

ved nuv. Tove Ditlevsens Plads. Dette er fra før bun

kerne blev bygget under krigen. Der er flyttet rundt på
tingene, men det er den kunstneriske frihed.

På nogle malerier kan man med god vilje se Mejeriet
Enighedens bagbygning (kaldet baglygten) ud til Byg
mestervej, men aldrig med den hvide farve, som den har
i dag, og den bliver flyttet en del rundt. Mejeriet Enig
heden eller oprindelig Mælkeriet Enigheden var meget
nærværende, da han boede på vejen, hvor han i starten af
sin malerkarriere sloges med mælkedrengene for at vinde
respekt. Her er årsagen den, at bygningerne ud til Lygten
faktisk først blev bygget i 1936-38, medens bagbygnin
gen ud til Bygmestervej er fra 1932. Men i 1936-38 var
Folmer Bendtsen ved at flytte fra kvarteret.
Faktisk malede Folmer Bendtsen motiverne fra Lygte
kvarteret gennem hele sin malerkarriere, som kvarteret
så ud fra ca. 1926 til ca. 1937, hvor han boede på Alexan
dravej - også selvom bygningerne ikke eksisterede mere.
Folmer Bendtsens billeder fra 1930 erne er meget farve
rige og nærmer sig det, vi kan kalde ekspressionistisk,
hvor tegningen i billedet forstærker dette indtryk og
medvirker til, at det bliver meget levende. I 1940 erne

og 50 erne bliver stilen mere impressionistisk frem til
begyndelsen af 1960 erne, for i slutningen af dette årti
at blive mere gråtonede. Overgangene er hele tiden
flydende. Han nærmer sig mere det grafiske, som han
arbejdede meget med. På et af de gråtonede malerier,
”Forår på Alexandravej” fra 1967, har han malet et træ,
hvor bladene er sprunget ud, og hvor disse er malet med
en nærmest pastelagtig grøn farve. Det virker meget
”provokerende” på en god måde. Hovsa, siger man, når
man ser det billede.

Litografierne bliver i 1970 erne mere grå og blålige, hvor
de tidligere var mere brunlige i farven. Der er stor for
skel på malerierne og litografierne i deres udtryksform.
Det er selvmodsigelser, som man oplever som maler.
Når jeg selv for eksempel maler nordvestmotiver, især
fra Thoravej og Provstevej, har jeg også selv stillet mig
spørgsmålet, om jeg er historiemaler eller slumroman
tiker? Hverken det ene eller andet er jeg, men det, jeg
udtrykker med mine akvareller, som det kan ses i Kul
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turhuset Bispebjerg-Nordvest, er en identitet i kvarte
ret, som jeg vil bevare. For at få moderne boliger kan
man også ombygge bygningsmassen i stedet for at rive
den ned. Med andre ord en prioritering i byfornyelsen.
Nordvestkvarteret har også som erhvervsområde denne
identitet, som giver kvarteret et image, der gør, at for
retningsfolk fra udlandet kan huske, hvor de har været,
i modsætning til Vestegnen. Vesterbros byfornyelse i
1990 erne er et eksempel på renovering af en bydel, hvor
bykvaliteten i høj grad er blevet forbedret - i modsæt
ning til Den sorte Firkant på Indre Nørrebro. Jeg kan
forstå, at Folmer Bendtsen skælder ud over totalnedriv
ningerne i 1981 af Lygtekvarteret. Identiteten kan man
ikke lige få i et nybyggeri i et eksisterende byområde. Her
har Folmer Bendtsen påpeget miljøets betydning med
det, som Bispebjerg Lokalråd kalder identitetsskabende
bygninger, nemlig en videreudvikling af de markante
bygninger, uden at man freder det hele (Historisk Notat
nr. 11-11A fra Lokalhistorisk Selskab).
Grunden til, at jeg fortsat er fascineret af Folmer Bendtsens ”Alexandravejsmalerier”, er netop den identitet,
hans malerier repræsenterer. Netop nu, hvor der sker
meget i Nordvestkvarteret, er den identitet, hans male
rier og grafik repræsenterer, vigtig, men den passer fak
tisk bedre på Provstevejkvarteret og Ørnevejskvarteret,
til dels også i dag. Med udslettelsen af Alexandravejskvarteret er en identitet i København forsvundet, men
som nævnt er der fortsat nogle andre steder i Nordvest
kvarteret, hvor den stadig eksisterer. Forsvinder de også,
ryger også noget af ”den menneskelige solidaritet”, som
Folmer Bendtsen selv taler om i forbindelse med sine
malerier. En identitet kan man ikke omkostningsfrit
fjerne, og med kvarterløftene i bydelen er noget af den
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ved at komme igen. Men det er en lang proces, der må
fortsætte udover kvarterløftene.
”Nordvestpassagen” vil jeg kalde det maleri fra 1938
(”Bag Højbanen”), som skildrer passagen mellem Højba
nen, Nørrebro Station og bebyggelsens bagside på Nordre
Fasanvej. Billedet har alle bygningerne med, og de kan
genkendes selv i år 2007. Der er den gode jordfarve i alle
nuancerne, som også er der i dag. Ganske vist er Højba
nen blevet lidt lavstammet og viadukten til Ørnevej lidt
lille. Men billedet har alle de realistiske elementer, som
gør, at denne ”hverdags-socialrealisme” kan leve i dag.

Maleriet af Højbanen, Nørrebro Stations bagside, er et af
de få motiver, som fortsat eksisterer. Alle motiverne fra
Alexandravej er væk i dag. Faktisk er det helt anderledes
end 60 erne og 70 ernes gråtonebilleder. Et andet billede,
en akvarel af Høj banen og Nørrebro Station set fra Nord
vestkvarteret mod Nørrebro fra 1940, som er på bogens
forside, med sporvogn er faktisk, som jeg husker stedet i
slutningen af 1940 erne. På disse to billeder fra henholds
vis 1938 og 1940 er alle elementerne placeret rigtigt. Med
de senere billeder har han ret meget styr på ”tegningen” i
malerierne. Spørgsmålet er, hvad der er mest fascinerende:
De ekspressionistiske farver og den ”skæve tegning”, eller
den gråtonede farve med det rigtige perspektiv? Måske
både-og. Her erindrer man ”backinggruppens” råd om,
at han ikke skulle gå på akademiet.
En anden motivkreds omkring Lygtekvarteret, som
ingen almindeligvis forbinder med Nordvest, er hans
malerier med nybyggeri med træstilladser omgivet af
kolonihaver. Lige for enden af Alexandravej blev ”Blok
husene” på Bisiddervej og Oldermandsvej bygget, og op

Litografi. Her er motivet på Sjællands

siden i havnen ved Bådehavnsgade. Det
var før, Sjællandsbroen blev bygget.

ad disse var der kolonihaver, især langs Tagensvej, frem
til 1943-1945. Der var også kolonihaver oppe omkring
Bispebjerg Skole, men haverne forsvandt med byg
geriet i 1935. Men ved blokhusene lå nybyggeriet og

kolonihaverne side om side. Så der var ikke tale om et
”enten-eller” med bevarende byggeri kontra nybyggeri,
men et ”både-og”.

Folmer Bendtsens motiver fra Vesterbro og Sydhavnen
Folmer Bendtsen har også malet motiver fra Vesterbro,
hvor han boede med sin mor og gik på Gasværksvejens
Skole. Men selvom familien boede på Indre Vester
bro, så var det kvarteret omkring Enghave Plads, han
malede. Det skyldes nok, at han var fortrolig med
denne motivkreds, da han startede med at male. Her
vil jeg i første omgang beskæftige mig med to værker.
De er begge malet i 1940 erne under krigen. Folmer
Bendtsen betegnede denne del af Vesterbro som ”for
staden”, og hvorfor han kaldte området det, er for mig
fortsat uforståeligt; kun kan jeg gætte på, at det lå i
den modsatte ende af bydelen, hvor han boede som
barn. Billedet ”Baggården” har han selv skrevet om.
Han gør opmærksom på, at han ikke står i en bestemt
gård med staffeliet. Det skal være en sammenfatning
af alle gårde på Vesterbro, og derfor har han indlagt
en meget høj horisontlinie i billedet. Det gør, skri
ver Folmer Bendtsen i 1957-bogen, at billedet bliver
mere alment end konkret. Det andet billede kalder
han ”Cirkus i Forstaden”, og det er fra Lyrskovgade set
mod Hedebygade og Vesterfælledvej. På det tidspunkt
var beboelsesejendommen ikke bygget her over for
Enghaveparken, hvilket først skete i 1946, og billedet
er udført i 1942. Dengang blev dette område benyttet
til cirkus. Her vil han også gøre det universelt, hvor
for bygningerne i baggrunden strukturmæssigt ligner,

men konkret ikke er stedrelaterede. Især nogle af dem
ligner nærmest ejendomme fra 1920 erne og 30 erne,
hvor de faktisk er fra omkring 1900.
Det tredje billede er ”Ung Kærlighed, Baggården” fra
1965, som blev brugt til forsiden af Tove Ditlevsens
”Barndommens Gade” (i 1965-udgaven). Det er et
litografi. Heller ikke det er nogen bestemt baggård,
men typisk Vesterbro på den tid, hvor han malede bil
lederne, og kunne være daværende ”gårde” i Hedeby
gade over for Tove Ditlevsens baghus i nr. 30A, 4. th.
Det fjerde maleri, som hedder ”Aften, Forstaden”, er fra
1940 og stammer også fra Vesterbro. Det viser gadeliv
med mange mennesker og de kendte frugtvogne med
en sporvogn i baggrunden, som kun kan være linie 3
på Enghavevej mod Enghave Plads. Men det maleri
er sværere at stedfæste, fordi Folmer Bendtsen flyttede
rundt på bygninger m.m. Det er dog nuværende Tove
Ditlevsens Plads, som er inspirationen. Han kunne
også lide af og til at sætte konkrete personer på maleri
erne. Her er det ham selv med bananvognen og manden
med appelsi nvognen er handelsmanden Ejner Nielsen,
som var den, der tog sig af Folmer Bendtsen i 1925, og
udvirkede, at han kom til Lygtekvarteret og lærte at
handle med frugt. Hvis billedet skulle være korrekt,

AFTENSKUMRING I SYDHAVNEN 1955
Umiddelbart skulle man tro at det var en for mørk gengivelse. Men Folmer Bendtsen

kunne male motiver i modlys også om aftenen, når det er ved at blive mørkt. Kurvestolen

går igen på mange af hans malerier og ikke kun dem fra Nokken. Egentlig skulle motivet
være spejlvendt hvis Ørstedsværket skulle være i den rigtige retning
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skulle sporvogn og frugtvogne bytte plads, men her er
tale om den kunstneriske frihed. Så det må betegnes som
en variation af Vesterbromotiver, men Vesterbro er det.
Det var udstillet i Bredgade Kunsthandel ved Folmer
Bendtsen-udstillingen i februar 2007.

Sydhavnsmotiverne og motiverne ved Nokken er
både industriområderne omkring Teglholmen og de
små fritidshuse i Fiskerihavnen syd for slusen. Men
de små huse på pæle, som Folmer Bendtsen malede, lå
på Amagersiden ud for den nuværende Nokken, men
det er jo også Sydhavnen, selvom det også er Islands
Brygge. Sjællandsbroen blev først bygget omkring
1960. Sjællandsbroen ligger på nordsiden af fiskerihav
nen, som også er lystbådehavn. I Sydhavnen har der
faktisk været et skibsværft og adskillige kullagre omgi
vet af høje plankeværker. Det var selvfølgelig mest bag
Ørstedsværket. I Fiskerihavnen bliver bådene stadig sat
op på land for at blive vedligeholdt.
Billederne med motiver fra Sydhavnen har en anden
karakter. H.C. Ørstedsværket er ofte med i baggrunden.
Det ses overalt fra havnearealerne i Sydhavnen og fra
Nokken. Mange af de småhytter, han malede, var hytter,

som folk enten boede i eller brugte som fritidshuse, også
i Fiskerihavnen, men de fleste motiver er fra Nokken på
Amagersiden ud til vandkanten. Det er, som om han her
finder ”den helt lille mand” i samfundet, eller mennesker
som lever i udkanten af byen. Sydhavnsmotiverne hand
ler også om ”den lille mand” i industrien. I dag er Syd
havnen under omdannelse til kontor- og boligområde.

Ganske vist er Nokken i dag tæt beplantet, men i
1930 erne og 40 erne har der ikke været ret mange plan
ter eller høj bevoksning. Bag Nokken lå jo losseplad
sen, hvor Folmer Bendtsen bl.a. i 1944 malede, hvordan
almindelige folk samlede ting sammen, som de kunne
bruge i de trange tider under krigen. Dette maleri kaldte
han selv for ”Spildsamlerne”. Her er både Ørstedsværket
med kullagre og Fordfabrikken, som nu er nedrevet, med
fra Sjællandssiden. På det tidspunkt i 1944 var der vand
arealer omkring Nokken, som blev fyldt op med skrald
fra lossepladsen. Folmer Bendtsen var på det tidspunkt
”under jorden” eller ”illegal”. Desuden har han lavet et
litografi fra lossepladsen, hvor man ser ind over byen og
Ørstedsværket med en hestetrukken skraldevogn i for
grunden. Det er brugt som omslag til R98' bog fra 1973,
”Skrald, Storby og Miljø”.

Andre motiver og portrætmalerier
Folmer Bendtsen malede også enkelte motiver på Nør
rebro, men kun fra Assistens Kirkegård. Men Nørrebro
Station ses altid fra Nordvestsiden.
For at bevise, at han kunne male andet end Lygtekvarteret,
tog Folmer Bendtsen engang i 1937 til Tisvilde og malede.
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Billedet blev ved en auktion kaldt ”1 byens udkant”, hvil
ket han tog til sig. Et andet billedet fra 1935 er ”Gartneri
i Søborg”; det er meget ”ekspressionistisk” i sit farvevalg.
Disse billeder har en nærhed, nerve og realistisk aktuali
tet, og tegningen er i fin overensstemmelse med motivet.
Der er balance i billedet, ligesom i hans skitser.

4 vægmalerier, Forår, Sommer, Efterår, Vinter”1941-42

Faktisk malede han også det, vi kalder figurbilleder,
opstillinger på et bord af blomstervase og lignende,
eller sin malerpalet på bordet i atelieret på Gammel
Kongevej 136.

dem under en pause, hvor de drikker kaffe i kahytten.
Her er den blå farve dominerende, ”søens farve”, som
Folmer Bendtsen omtaler i interviewet i 1935 ved sin
debutudstilling.

Der er næsten altid personer med på Folmer Bendtsens
malerier. De indgår altid i den ”hverdags-socialrealisme”, han malede sine billeder i. Der er en ro over
personerne, som hviler i sig selv. Børnene leger altid, og
det synes at være vigtigt, at børnene leger. Der er ingen
heroisme over personerne. Personerne er i deres eget
miljø eller på vej ud af fabrikken, aldrig inde på selve
arbejdspladsen ved f.eks. drejebænken. Han malede
også deciderede portrætbilleder, hvor de mest kendte er
hans plejeforældre, som han maler i deres hjem og de
har været brugt som modeller gående på Alexandravej
og på Assistens Kirkegård. Men han malede først pleje
forældrene efter deres død i 1940 erne. Portrætmaleriet
er fra 1947. Hans maleri af søfolkene på deres skib viser

I billederne fra Nokken og Sydhavnen brugte han i
forskellige situationer en ældre mand, som boede der.
Netop i Sydhavnen er der dog mænd i arbejdssituatio
ner, som arbejder på en fiskerkutter, der er trukket på
land, men det er undtagelsen.

Der er også andre portrætmalerier, som af ”Maskinar
bejderen” fra 1950 Det er ikke klassiske portrætmale
rier, men det er heller ikke meningen. Her er der også
en værdighed og ro over personen, selvom man kan se,
at han har haft et hårdt liv.
Desuden malede han en del selvportrætter, som i dag
ikke er tilgængelige.

De offentlige udsmykningsopgaver
Omkring udsmykningen på Korsør Rådhus 1941-42
er det tidligere nævnt, hvordan Folmer Bendtsen har
omtalt motivvalget i de fire billeder ”Forår”, ”Sommer”,
”Efterår” og ”Vinter”. Farvemæssigt er billederne i tråd
med den måde, han malede dengang, men malet med
meget mere rolige farver end hans egentlige malerier.
I Frederiksværk får han i 1965 til opgave at male en
stor udsmykning i byrådssalen i byens rådhus. På bil
ledet, som er 4 m langt og 1,3 m højt, ser man fra
bakkerne over byen ud over fjorden med stålvalsevær
ket i baggrunden og med ”en familie” i midten med
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far, mor og barn, samt udbygningen af byen med små
huse, der bliver bygget som symbol på byens fremtid. I
mellemgrunden ses tagene af den eksisterende by. Det,
der har tiltalt Folmer Bendtsen ved Frederiksværk, er
de små proportioner, der på en måde minder om hans
Lygtekvarter i Nordvest. Her har vi også de rolige far
ver som i Korsør.

Vægmaleriet i Radiohusets personalekantine på
Rosenørns Alle arbejdede han meget lang tid på,
nemlig fra 1948-51, og han udførte en del fortræffelige

forarbejder, som var dele af det endelige maleri. Bille
det bliver i mange sammenhænge set som ”politisk agi
tatorisk kunst” - et begreb, han ellers tog afstand fra.
Folmer Bendtsen skriver selv, at han med dette store
maleri har et budskab til medarbejderne i radioen om
at kende verden uden for huset, deres lyttere. Billedet
er på en endevæg, og det er 15 m langt og 5 m højt til
buens højeste punkt. Rumhøjden er ca. 6 m. Kantinen
er beliggende i Radiohusets øverste etage. Han kunne
ikke male på betonvæggen, så det blev malet på lær
reder og sat op i 7 lodrette baner. Folmer Bendtsen
vandt opgaven efter en konkurrence, hvori deltog Olaf
Rude, Wilhelm Lundstrøm, Svend Johansen, Dan
Sterup-Hansen foruden William Scharff, Helge Jensen
og Hagedorn-Olsen. Wilhelm Lundstrøm var endda

hans store forbillede. I dommerkomiteen sad blandt
andre museumsinspektør Leo Swane og professor Axel
Jørgensen, hvor den sidste med sit grafiske værksted
på Kunstakademiet virkelig kendte stort set alle kunst
nere, som blev til noget, herunder Folmer Bendtsen.
Men det er et maleri, man skal have set som det er på
væggen. De fleste gengivelser som i 1957-bogen, hvor
det er gengivet som sort/hvidt fotografi, virker meget
anmassende med arbejderne, som marcherer frem mod
beskuerne til maleriet. Men i modsætning til fotogra
fiet i sort/hvidt er rummet faktisk et firkantet rum med
store vinduespartier i siderne og et meget højt rum.
Så med farverne og rummets dimensioner virker per
sonerne helt anderledes. Her kommer mændene ”lun-

FOLMER BENDTSENS UDSMYKNING fra Frederiksværk Rådhus fra 1965
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tende” gennem rummet, hvor de nærmest nikker hej
til børnene i højre side og til kvinderne i venstre side,
der står og hyggesnakker. Mændene er på vej hjem fra
de store arbejdspladser, skibsværftet (B&W) og bygge
pladserne. De er trætte og skal hjem og slappe af hos
familierne og senere høre pressens radioavis og Aktu
elt Kvarter. For efter ”Fyraften”, som Folmer Bendtsen
kalder sit vægmaleri, tager radioen virkelig fat på ver
densbegivenhederne. Det er fyraften både arbejdsmæs
sigt og politisk. Man skal hjem og nyde livet hjemme

hos familien. Der er et liv efter fyraften, når man går
hjem fra arbejde. Folmer Bendtsen fik meget ros for
sit maleri og vakte megen opsigt, men også debat for
og imod. Nogle betegner det som for meget ”arbej
derisme”. Men der kan ikke herske tvivl om, at dette
monumentale maleri er meget præcist i det tidsbillede,
som det skildrer. Her vises radioens lyttere, som med
arbejderne skal have i baghovedet, når de laver radio.
Det har et klart politisk budskab, men det holder sig
til en ”hverdags-socialrealisme” frem for den ”heroiske
EFTER FYRAFTEN.1948-1951
Udsmykning i det oprindelige radiohus, Rosenørnsallé, Fredriksberg

socialrealisme”, som omtales under bilaget om kunst
debatten efter krigen med Victor Brockdorffs maleri
”Trilogien: Arbejde-Fred-Arbejde” og lignende male
rier. Endvidere har Folmer Bendtsen malet en ”mælke

gavl” på Bremerholm i 1950 erne for de Storkøbenhavn
ske Mejerier, hvilket kun de kendte kunstnere fik lov til
at udføre. Det forsvandt senere med nybyggeriet i gaden i
1960 erne eller 1970 erne.

Folmer Bendtsens menneskevenlige by
Det, der i dag er tilbage af Lygtekvarteret, findes kun
i Folmer Bendtsens malerier, men lidt af miljøet er der
dog endnu i ”Provstevejskvarteret”. Malerierne var en
meget præcis beskrivelse af dette miljø. Kvarteret var
en modsætning til de københavnske brokvarterer med
egentlige karrébebyggelser med gesims mod gesims og
meget få frie gavle. Folmer Bendtsen har lavet en arki
tekturmæssig beskrivelse af et byområde, som kommu-

nen ikke kunne acceptere og gjorde alt for at ødelægge.
Der er derfor kun meget få stumper tilbage i hele Køben
havn. Kunstneren havde ret i, at det var en byform, der
gav en menneskelighed og overskuelighed. Det er også
nogle af de forhold, bydelen slås for i dag med begrebet
”identitetsskabende bygninger”, som lokalråd og Lokal
avisen for Nørrebro og Nordvest har slået et slag for.7

Glemmebog og genopdagelse
Der findes ingen registrant af Folmer Bendtsens male
rier, så det vides ikke, hvor mange der er. Desuden havde
han ikke svært ved at sælge sine malerier, og ofte malede
han de samme motiver igen og igen. Det første maleri
han solgte, på debutudstillingen i 1935, blev som nævnt
købt af K.K. Steincke for 150 kr. I 1970 erne købte
kunstneren det tilbage for 10.000 kr. I dag (2007) står
hans malerier til mellem 38.000 og 50.000 kr. stykket i
hans ”normale” størrelse.

I det foregående er der redegjort for, hvorfor Folmer
Bendtsen er gået lidt i glemmebogen. Men det, at man
får kendskab til personen bag malerierne, giver for
håbentlig en anden forståelse af hans kunst. Som det

er tilfældet med Folmer Bendtsen, siger netop citatet
”Hvorfor Alexandravej” jo, at det drejer sig om mere end
et bestemt geografisk område. Hertil kommer, at hans
biografier har været mangelfuldt skrevet. Som jeg har
gjort rede for gennem skildringen af hans livsforløb og
kunst, indgår der i hans værk en kritik af den måde, vi
har bygget en del af vores byer på. Ikke fordi jeg tror, at
Folmer Bendtsen havde kendskab til byfornyelsens ”tek
nik”, men han har haft en intuitiv fornemmelse for den,
som det også viser sig i hans udsmykning af byrådssalen
i Frederiksværk. Han giver i sin kunst en stemning fra
de miljøer, han skildrer fra 30 erne og 40 erne, som vi
godt kan bruge i dag. Det kan være en grund til, at han
er ved at blive genopdaget.

7 Om dette begreb se Historisk notat nr. 11-11A fra Lokalhistorisk Selskab
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Bilag 1
Fotos og tegning af Lygte kvarte ret fra dengang til i dag

Billeder fra Folmer Bendtsens fotoalbum fra 1930 'erne.
Fotoet ovenfor er Klokkemagervej bag Glud & Marstrands fabrik og fotoet
th. er Plumsvej. De to "plankeværksveje" eksisterer ikke mere. Sammenlign

med maleriet Måneskin bag fabrikkerne på side 25 med billedet ovenfor og
Plumsvejfotoet med det høje etagehus med maleriet Alexandravej 1965 på

side 17 og litografiet på side 31

Rebslagervej 1960
Foto. Rebslagervej, tidligere Alexandravej, set fra

Drejervej mod nord. Fra Anders Enevigs bog:
Prinser og Vagabonder.

Foto af Anders Enevig i Dansk Folkemindesamling.

58

Børnetegning af Rebslagervej 1959 og
dens gårde:
Denne farvetegning er ikke af Folmer Bendtsen, men af en
12-13-årig pige fra FSB's Rebslagerhus, opført i 1943. Hun
har tegnet Folmer Bendtsens foretrukne hjørne, nemlig

Drejervej-Alexandravej/Rebslagervej. Det er visuelt en god
tegning, da den viser gårdene med plankeværker, retirade
husene og garager o. lign., alt i alt de ikke helt tidssvarende

boligforhold. Vinduet, hun tegner fra, er Lygten 3D, 4. sal tv.
Pigen hedder B. Christensen (vistnok Britta). Billedet tilhø

rer Lokalhistorisk Arkiv, Bispebjerg-Nordvest.

Rebslagervej i dag 2007
Den forsvundne Alexandravej, i dag Rebslagervej og Bygme
stervej i Nordvest.

Alexandravej, i dag Rebslagervej, på hjørnet af Drejervej,
tidligere Dagmarvej. Samme sted som tidligere viste bille

der fra 1950'erne. Vejhjørnet var en af Folmer Bendtsens

foretrukne malerpositioner. De lave bygninger i midten th. er
det eneste, der er tilbage fra hans tid.

Foto: Christian Kirkeby

Rebslagervej 2007 fotograferet den modsatte vej.

Tidligere Alexandravej. I baggrunden FSBs Rebslagerhus

bygget i 1943 hen over Alexandravej, så vejen måtte skifte
navn. Alt er nybygget på billedet. Th. Emaljehaven fra 2006-

07påGlud 6 Marstrands Grund.
Foto: Christian Kirkeby
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Bilag 2
Kunstdebatten efter krigen 1945-65
Folmer Bendtsen og kunstdebatten
Når der her redegøres så grundigt for kunstdebatten efter
krigen og op til midten af 1960’erne, er det for at vise,
hvilke argumenter der bølgede frem og tilbage. Folmer
Bendtsen tog som nævnt ikke afstand fra abstrakt kunst,
men malede det ikke selv. Hans samfundsmæssige enga
gement var stort, men han holdt sig til det kunstneriske,
stort set uden ”agitprop” og heroisme. Derved havde han
en særstilling i dansk kunst i perioden.

Naturalisterne og de kommende abstrakte
malere går sammen og skilles
Under krigen dannedes i 1941 en gruppe, som senere blev
grundstammen i Cobragruppen, omkring tidsskriftet
Helhesten, som var et bredt kulturelt tidsskrift for kunst,
film, arkæologi, teater, litteratur og musik. Gruppen
dannede kunstnersammenslutningen Høst, der bestod
af Asger Jørgensen (Jorn) som inspirator og i øvrigt af
kunstnere som Ejler Bille, Egill Jacobsen, Henry Heerup,
Else Alfelt og Carl-Henning Pedersen. Desuden var der
arkæologen P.V. Glob (senere rigsantikvar) og arkitekten
R. Dahlmann Olsen (senere bygningsinspektør i Køben
havn) som redaktør. Helhesten var en trebenet hest fra
den nordiske mytologi, som bragte død og ulykke med
sig, når den red frem. Men den var for Jorn og fæller vel
mere et symbol på, at der skulle ske forandringer, gætter
jeg på. De fleste artikler handlede om Corners naturali
stiske malere, men bladet blev starten på den abstrakte
kunst herhjemme. De to kunstnergrupper gik sammen
i Corner og Høst, men den nye sammenslutning kunne
dog ikke holde i længden, og det kom til et brud i 1944.
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Brockdorff og de øvrige naturalistiske malere forblev i
Corner, mens Høstgruppen blev gruppen for de kom
mende abstrakte malere. Henry Heerup, som hverken var
abstrakt eller naturalistisk, gik med Høstgruppen.

Forskellige påvirkninger fra Paris
Efter krigen fik Corner nogle franske malere med på
udstillingen i 1945; de blev fløjet til landet af det engelske
militær. Kontakten var etableret gennem Louvremuseets
direktør, og de udstillende skulle repræsentere de aktuelle
kunstretninger i Frankrig. De to franske kunstnere til
hørte den figurative og neohumanistiske retning, og de
var i opposition til den abstrakte kunst.

Efter krigen strømmede danske kunstnere til Paris, bl.a.
boede dér i perioder Victor Brockdorff, Mogens Ander
sen, Robert Jacobsen, Richard Mortensen, Asger Jorn,
Lars Bo, Gudmund Olsen samt senere også Anker Land
berg og Viggo Kragh-Hansen m.fl.

I Frankrig var kommunistpartiet dengang landets største
med 1/3 af stemmerne, og kommunerne omkring Paris
havde stort set kommunistisk flertal med eller uden nært
beslægtede partier. Hvad det danske kommunistparti
ikke ville gøre officielt, gjorde det franske, nemlig at
erklære ”den socialistiske realisme” for partiets officielle
kunstretning. Jeg skal senere redegøre for baggrunden for
denne kunstretning. Når Victor Brockdorff i Paris udvik
lede sin socialistiske realisme (socialrealisme), var inspira
tionen altså Frankrig og ikke Sovjetunionen. Da lederen
af Thorvaldsens Museum, Sigurd Schultz, i 1951 skulle

fremvise forskellige kunstneriske retninger fra Frankrig
ved udstillinger herhjemme, havde han udpeget retnin
gens bannerfører i Frankrig, André Fougeron. I Dan
mark startede det med en udstilling i Århus Rådhushal,

hvor gruppen Syntese udstillede, og hvor den århusianske
presse ”jordede” Fougerons malerier. I udstillingen del
tog både Victor Brockdorff, Anker Landberg og Viggo
Kragh-Hansen. Derefter skulle Kunstnernes Efterårsud
stilling ikke nyde noget og trak et tilsagn tilbage om at
overtage udstillingen i København. Heller ikke kunst
handleren Børge Birch ville stå for udstillingen, hvad
man forstår med den rolle, han spillede for den abstrakte
kunst (selvom hans galleri lå i Land og Folks Hus, det
nuværende og tidligere Hotel Fønix). Mens udstillingen
fandt sted i Århus, ønskede DKP ikke at overtage den,
da partiet ikke ønskede at lægge sig ud med dets intel
lektuelle medlemmer og kunstelite. Senere følte DKP sig
alligevel tvunget til at have udstillingen i partihuset i den
kunstneriske friheds navn.

Da De Internationale Situationister startede op i Salle
Geographique, hvor Asger Jorn var med på vognen, for
stod Victor Brockdorff ikke det nye kunstsprog. Situationisterne fik også en afdeling herhjemme. Asger Jorns
lillebror, maleren Jørgen Nash, og kunstneren Jens Jørgen
Thorsen repræsenterede denne verdensbevægelse, og de
drog ud og lavede happenings, ligesom Nash var med i
Fluxusgruppen i 1960 erne, og senere var der fx ”Træk
vogn 13” fra Ex-Skolen.

Kunstdebatten starter i 1948
Herhjemme bragte Land og Folk tegninger og grafik af
Victor Brockdorff (1911-1982), og han deltog ivrigt i den
hjemlige kunstdebat og i diskussionerne i Paris. I efter

året 1948 lancerede Brockdorff udtrykket ”Marshallkunst” om den abstrakte kunst. I Paris talte man om, at
de franske kunsthandlere foretrak abstrakt kunst for at
tjene store penge hjem til sig selv fra den amerikanske
overklasse. Det sidste blev der kørt meget på, selvom de
anerkendte kunstneres værker ikke var inden for økono
misk rækkevidde af den ”arbejderklasse”, som man ville
tjene. Hvad angår kunsthandlere ved jeg, at Børge Birch
i 1960 erne havde kunstnere ”i stald”, hvor de fik fast
løn mod at levere et vist antal billeder, selvfølgelig af en
ordentlig kvalitet, hvad det så end var, men de skulle være
salgbare. Dermed undgik disse kunstnere at sulte og fik
tryghed til at male. Faren var selvfølgelig, at man høj grad
blev bundet af en bestemt retning. Min egen erfaring er,
at den mulighed er lige så farlig som ikke at være i stald,
når man skal male for at leve. Så kan det blive det samme
maleri hele tiden.

"Marshallkunst"
I udtrykket ”marshallkunst” ligger der dog også noget
andet, nemlig at man agiterede for amerikansk kapita
lisme. Den amerikanske Marshallhjælp, der skulle støtte
genrejsningen af Vesteuropa, blev fulgt af amerikanske
produkter som cowboytegneserier, amerikanske cigaret
ter a la North State, rockmusik som Elvis Presley (stemp
let som underlødig kultur), Holiday on Ice og tøjkultu
ren. Moderne køkkenredskaber i plastic vandt også frem
på dette tidspunkt; og her havde vi Schous Fabrik i Nord
vest, Plastica på Dortheavej. Desuden var der dyrkelsen
af amerikanske filmstjerner i form af plakater og glansbil
leder m.v. Europæisk film fulgte godt med, og 50 ernes
foretrukne filmstars var Elizabeth Taylor, Gina Lollobrigida og især Brigitte Bardot, som min bror (maleren Per
Kirkeby) brugte i sin Pop-Art i 1960 erne. Toms Choko
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ladefabrikker lancerede Yankie Bar, Holly Bar m.fl. De
amerikanske navne gjorde produkterne mere salgbare.
Selv Kooperationens Stjernebryggeri kaldte deres pilsner i
1958 for Star for at vinde markedsandele, men det gik dog
ikke bedre af den grund. Især cowboytegneserierne blev
betegnet som krigsophidsende. Der var en undtagelse i
”den amerikanske kulturimperialisme”, nemlig måneds
bladet Anders And og Walt Disneys tegnefilm. Hver jul
skulle jeg i hvert fald ind og se juleshow i Metropolbio
grafen på Strøget. Desuden var der de store tegnefilm,
hvor den første var Snehvide, så kom Askepot, Bambi og
alle de andre. 1950 erne var en kulturel brydningstid rent
produktmæssigt, medens det menneskelige kulturelle
opbrud først kom i 1968 og 1970 erne. Walt Disneys teg
nefilm blev der ikke sat spørgsmålstegn ved.

For og imod abstrakt kunst og naturalisme
Det, der især vakte forargelse, var action painting, hvor
farverne blev kastet på lærred, ligesom det blev kendt, at
Asger Jorn havde kørt med en scooter hen over leret i sit
store relief til statsgymnasiet i Århus. Social-Demokratens anmelder, Johan Møller Nielsen skrev: ”De såkaldte
nonfigurative kunstnere har deres rygstød i den internati
onale kunsthandel med hovedsæde i Amerika. Billederne
i sig selv agiterer kun for det standpunkt, at man ikke
skal have nogen mening eller nogen følelse for noget som
helst ud over altså geometriske figurer i forskellige farver.
Det er som bekendt højkapitalistisk kulturpolitik at neu
tralisere ”publikum” ved at gøre det til ”god tone” ikke at
tage stilling til noget. Så er der fri bane for udbytning”
(efteråret 1948).

Her har vi det paradoks, at det er socialdemokraterne,
der har dette lave debatniveau med konspirationsteorier.

Men holdningerne var meget populære dengang, og det
blev også brugt om pigtrådsmusikken m.m., at den var
fordummende. Tænk blot på balladerne i forbindelse med
”anderumperne” efter rockkoncerterne i Enghaveparken.
For intellektuelle var musikken jazz, blues og folksongs.
Sjovt nok kom det også fra Amerika, men måske nok
mere fra folket ”over there”. Disse fronter holdt sig, helt
til Beatles kom til København og optrådte i KB-Hallen.
De nedbrød en kulturel barriere.

Konspirationsteorien havde også sin faste bastion i DKP.
Men jeg formoder, at Otto Gelsted (1888-1968), der var
Land og Folks kunstanmelder, ikke tillod den form for
argumenter. Han var jo en anerkendt digter, som var nået
bredt ud, også ved sine genfortællinger af Iliaden og Odys
seus i prosa. På et tidspunkt i 1960 erne skal han have
udtalt følgende: ”Hvis jeg vidste konkret, hvad jeg skulle
med mit digtning, så lavede jeg ikke et digt, men skrev en
artikel”. DKPs ledelse skulle i hvert fald ikke nyde noget.
Men alligevel blev Victor Brockdorff i 1950 erne nok det,
vi vil kalde for DKPs ”hofkunstner”.
Nogle af de abstrakte kunstneres modargumenter var, at
abstrakt kunst var frihed, og at det var det rene maleri,
og at man derfor afviste enhver form for realisme. Den
realistiske kunst var ufri og blev taget til indtægt for
politiske ideologier, og beviset skulle være fascismen og
kommunismen. Det var den ”amerikanske” argumen
tation. Men en anden fløj eksisterede herhjemme blandt
de abstrakte malere, og det var Cobragruppen, som var
dannet i 1948, og hvor mange med Asger Jorn i spidsen
var medlemmer af DKP. Hans billeder var altid en aktuel
kommentar og i udformning altid nøje gennemtænkt.
Men mange DKP’ere havde ”rindalske” standpunkter

om ”Hjortens Flugt”. Debatten her fra 1948-1951 gjorde,
at mange kunstnere forlod partiet eller blev mobbet ud.
Efter sigende undlod Asger Jorn at betale kontingent fra
begyndelsen af 1950 erne efter sin sygdom. Men han viste
sig nu heller ikke i partiafdelingen, selvom han under kri
gen i sit hjem i Rådmandsgade medvirkede til at trykke
det illegale Land og Folk. Peter Rindal (”f. 1923) var
på det tidspunkt medlem af DKP, og først senere blev
han ”fremskridtsmand” og siden medlem af Dansk Fol
keparti. Han startede oprøret mod den ny kunstfond i
1965, som landets første kulturminister, Julius Bornholt,
havde etableret. Det var en voldsom, men også bred, fol
kelig debat, som jeg mener, at Julius Bornholt vandt på
kunstens vegne.8

Den stalinistiske udgave af socialrealismen
Begrebet ”socialistisk realisme” er kulturelt beskæm
mende for enhver socialist og kulturradikal. Det var
forfatteren Maxim Gorkij, der indvarslede begrebet på
den sovjetiske forfatterkongres i 1934, men han havde
vel næppe tænkt, at det skulle få den udformning, som
det senere fik i Sovjet. Nok havde Maxim Gorkij talt om
kunstnernes forpligtelse over for folket, men den stalini
stiske udgave kom en anden med, nemlig Andrej Zhda
nov, som var kommissæren for Sovjets kulturpolitik: At
litteraturen og anden kunst skulle hente sine motiver i
den socialistiske opbygnings ”Heroiske Epoke” og skildre
tingene med optimisme, entusiasme og heroisme. Der var
kun en virkelighed; det var det partiet ønskede, ”og man
måtte ikke lade sig distrahere af de faktiske forhold”. Væk
med sveden på panden. Det blev i 1946 til en programud
talelse om kunstnerens ledende rolle som frontfigur i den
ideologiske kamp, som skulle opdrage folket og vise vejen
8 Man kan sige, at faktisk krævede den abstrakte kunst mere af den en
kelte i retning af at tænke over tilværelsen end ren naturalistisk kunst, for
slet ikke at tale om trommesalskunsten og dårlig naturalistisk kunst. Når
jeg selv maler naturalistisk ekspressionisme, har jeg altid i baghovedet, at
det ikke skal være sødt eller fotoagtigt. Jeg skal have et eller andet, jeg vil

frem. Desuden sagde programmet, at den socialistiske
realisme var en metode, som krævede, at indholdet skulle
være let tilgængeligt og skulle kunne forstås af alle. Det
program var der ud over det franske ikke mange vestlige
kommunistpartier, som accepterede, og herhjemme sagde
de ledende DKP ere, at det var specielle sovjetiske forhold,
man ikke ville blande sig i, og at man havde en dansk
opfattelse herhjemme. Personlig hørte jeg Gelius Lund,
som var sekretær i DKP på det kulturelle og ideologiske
område, helt frem i 1960 erne bruge disse formuleringer.
Men man kom aldrig frem til ”den danske opfattelse”.
Det var den samme måde, hvorpå DKP undgik at tage
konkret stilling til uhyrligheder i Sovjettiden og tilbage i
Stalintiden. I 1962 var der en sovjetisk ”ambassadeudstil
ling” på Charlottenborg med den officielle socialistiske
realisme efter disse retningslinier. Som almindelig ven
streorienteret var man måbende, og betragtede det som
historieforfalskning med hele spektret af heroiserende
motiver, og så var det ikke særligt dygtig lavet, så vidt
jeg erindrer. Billederne mindede meget om Brockdorffs
maleri ”Arbejdet” (herom senere).

Nu kunne man måske sige, at disse synspunkter bygger
på, hvad jeg ser i bakspejlet og gør mig ”hellig” på. Men
det er nu min erindring om tonen fra dengang i det ven
streorienterede intellektuelle miljø, som også kan beteg
nes som kulturradikalt. Den modsatte tone fra de menige
medlemmer i DKP var kulturelt nærmest ”dansk folke
partisk”. Men jeg vil ikke indskrænke det til kun værende
DKP, idet jeg henviser til det tidligere refererede fra
Social-Demokraten om abstrakt kunst. Den socialdemo
kratiske småborgerlighed og det øvrige ”småborgerskab”
havde også den holdning.
have med i billedet, som ikke kan beskrives med ord. Det gælder både by- og
landskabsmotiver, men jeg maler også abstrakte ekspressionistiske bille
der ind i mellem, hvilket er meget svært. Mine akvareller er ikke ”søde”, og
bruger folk udtrykket, betragter jeg det som en nedvurdering
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Men tilbage til Zhdanovs manifest fra 1946, som kom op
at vende på en kulturkonference i DKP den 26. oktober
1948. Forinden var det blevet forelagt en kunstnergruppe
i partiet i 1947 og blev barskt afvist af DKPs ledende per
sonlighed på området, Werner Thierry. Nogle af de få
kunstnere som støttede manifestet dengang, var Victor
Brockdorff, Anker Landberg (1916-73) og Ole Hammeleff. (1913-89), de to sidstnævnte ligeledes socialrealisti
ske malere. I 1948 deltog mange kendte personligheder,
som blev betegnet som intellektuelle, såsom Edvard
Heiberg, arkitekt og byplanlægger, og selvfølgelig Wer
ner Thierry, forfatteren Hans Kirk, Mogens Fog, som
var læge og medlem af Frihedsrådet og senere rektor på
Københavns Universitet, Jens Siegsgaard, som senere
blev professor, og professor Stig Weibel og Ejler Bille,
som var med i Cobragruppen. De gik hårdt til værks
i deres forsvar for kunstnernes frihed, som Zhdanovs
manifest ikke var udtryk for. Fra udlandet fulgte Asger
Jorn debatten gennem sin lillebror, Jørgen Nash. Hoved
parten af danske kulturpersonligheder var som tidligere
nævnt DKP ere eller i kredsen herom.
Men selvom partiet gled af på kulturdebatten i denne
periode, var kulturkonferencen årsag til den første
udsivning af intellektuelle fra partiet. At DKP kunne
holde på så mange intellektuelle op gennem 1950 erne
kan kun skyldes, at kunstopfattelsen hos socialdemo
kraterne ikke var et hak bedre. Vi ser lidt af tendensen
hos politikere lokalt fra DF og V & K, eksempelvis i
2004/2005 ved en indvandrerudstilling i Koldinghus og
ved en udstilling i Aalborg med den argentinsk/cubanske revolutionshelt Che Guevara som hovedtema, hvor
politikerne ville bestemme, hvordan tingene skulle frem
stilles osv. Ikke mindst ville en borgerlig politiker have
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fjernet et Andy Warhol-maleri af Mao på Louisiana. Det
er udtryk for samme stalinisme, men får modsat effekt:
Andy Warhol er en afAmerikas berømteste kunstnere, så
den borgerlige politiker bliver nærmest antiamerikansk.

Victor Brockdorff lancerer den socialistiske
realisme i Danmark
Det nye bymaleri, som Folmer Bendtsen og Vic
tor Brockdorff malede, var en genopdagelse af byen i
kunstmaleriet, og i modsætning til landskabsmaleriet
og blomsteropstillingen nyskabende, som en udvikling
af malerkunstens motivkreds og malemåde. I den hen
seende blev Victor Brockdorff en meget dygtig maler.
En anden samtidig form for realisme var den italienske
”neorealisme” fra sidst i 1940erne med fremragende
film som ”Rispigen” og ”Cykeltyven”.

Victor Brockdorff blev betegnet som en af efterkrigstidens
gode malere, både med sine bymotiver og portrætter. På
Corners årlige udstilling så dagbladenes kritikere frem til
hans malerier med stor forventning. Han var dengang
bosat i Paris, hvor han også solgte godt. Så det var noget
af et chok, da han på Corners udstilling i 1950, præsen
terede sit trefløjede værk i den nye socialistiske realisme:
”Socialisme - Fred - Arbejde”. Det gav anledning til en
af de helt store kunstdebatter, som var ret barsk. Jeg gen
nemgår denne debat grundigt, fordi den siger meget om
kunsten i vores 20-årige periode. Men først en beskrivelse
af værket.

”Socialisme” er et billede af en demonstration, som er
ret stiliseret i sin opbygning. Her står på skilte ”FOR
FRED” med store bogstaver, og med mindre skrift:
”ARBEJDE OG BEDRE LEVEVILKÅR”. På den anden

VICTOR BROCKDORFFS SOCIALREALISME

Trilogien: Socialisme, Fred og Arbejde 1950

Arbejde:
Maleriet blev overmålet af kunstneren selv,

så det er et foto fra Land og Folk i 1951, nu

ABBA (arbejdermuseets bibliotek)

VodroffeveJ i regn 1944 af Victor Brockdorff. Stedet er
mellem Niels Ebbesens Vej th. og tv. Sveavej mod Skt. Jør

gens Sø. Retningen er mod GI. Kongevej. Den sølvgrå tone,
som dette bymaleri er malet i, vakte begejstring i kritiker

kredse dengang. Dette er ikke den "heroiske socialrealisme",
snarere "hverdagens socialrealisme". Det er i modsætning til

Folmer Bendtsens socialrealisme nærmest fotografisk gen
givelse af motivet.

type plakat står der: ”MOD M-PLAN OG A-PAGT”
(=Marshallplan og Atlantpagt/NATO). Selvfølgelig er
socialisme, hvad det så er, betinget af en verdensfred,
men billedet fremstår nu nærmest som en faglig demon

stration, og så virker de paroler noget uvirkelige. Det bil
lede var dog det, som slap lettest fra kritikken. Det blev
vist senest i 2003 på Københavns Bymuseums udstilling
om den kolde krig og på Arbejdermuseet i 2007.
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”Fred” var det største af de tre billeder og udgjorde mid
terbilledet. Et billede i rigtig socialistisk realisme eller
et ”agitpropbillede”, der reklamerede for den såkaldte
Stockholm-appel, som var den kommunistiske fredsbe
vægelses svar på oprettelsen af NATO. Her er de ledende
fredsfolk i den kommunistiske bevægelse, som aggres
sivt går frem mod billedets beskuer og nærmest befaler,
at folk skal skrive under. Det virker uden nogen form
for argumentation. ”Skriv under, eller du er dum”, synes
billedets holdning at være. Men appellen havde bud til
mange intellektuelle verden over. Appellen fik millio
ner af underskrifter i 1950-51, og alle DKP’eres vigtig
ste opgave dengang var at indsamle underskrifter, for
hvem gik ikke ind for verdensfreden? Undertitlen var
dog ”Mod Atlantpagten”. Picasso malede fredsduen, og
han anså fredsarbejdet for så vigtigt, at han efter 2. ver
denskrig var medlem af Det franske Kommunistparti,
selvom han ikke delte deres kunstopfattelse. Denne
due blev udnyttet til det yderste i forskellige udførelser
og i så mærkelige sammenhænge, at man til sidst ikke
kunne holde det ud, sådan som jeg erindrer det. Den var
lidt for skinhellig. I midten af 1950 erne oprettede rus
serne så Warszawa-pagten omfattende de østeuropæiske
lande. Stockholm-appellen, vurderer jeg, bidrog endnu
mere til at isolere DKP herhjemme, så de tabte meget af
den goodwill, de havde fået efter krigen. Med under 5%
vælgertilslutning stod de meget svagt i modsætning til
søsterpartierne i Frankrig og Italien.
Først med atommarcherne fra 1960 (herhjemme fra Hol
bæk til København) fik man en anden fredsbevægelse,
der var mere slagkraftig end den kommunistiske.

Vesten kaldte sin oprustning med atomvåben for en vis
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form for terrorbalance, da russerne fik atomvåben i 1949.
Amerikanerne erkendte deres atomare overlegenhed, og
begrundede det med russernes konventionelle overlegen
hed i militære tropper, som kunne løbe de vestlige trop
per over ende i Europa. Billedet virker meget naivt og
dobbeltbundet for mig, også tiden taget i betragtning,
og var på niveau med NATO-propaganda om Østeuropa
som glubske ulve i mørket, som NATO-militær holdt på
afstand. Desuden var Koreakrigen i gang fra 1950-53,
hvor Nordkorea var lige ved at erobre hele Sydkorea, og
kun USAs konventionelle overlegenhed stoppede dem.

”Arbejde” var det sidste billede, og det havde samme
størrelse som det første, ”Socialisme”. ”Arbejde” fik så
meget kritik også af vennerne, at han senere malede det
over. Motivet er en flok muskuløse mænd i moden alder,
der arbejder i et bjerglandskab, hvor hovedpersonen står
med en stor klaphammer og skal banke på en stor mej
sel, som en anden mand holder i jorden. Denne ser ud,
som om han beder for sit liv. Det vil være usandsynligt,
at hovedpersonen rammer mejslen og mere sandsynligt
manden (Hvis man skal slå med sådan en, skal hamme
ren op over hovedet, og man skal synke ned i benene,
hvilket jeg ved, da jeg var i lære som tømrer). Fremstillin
gen var ”arbejderisme” af værste skuffe og virker, som om
arbejde var en straf, og som om det foregår i en straffelejr.
Ved ”arbejderisme” fremstiller man nærmest arbejderen
som en dum og umælende person.

Efter min vurdering virkede disse tre malerier meget
mod hensigten, selv tiden taget i betragtning. Men der
var en del, der tog denne heroisering af arbejdet alvor
ligt, dog ikke i kunstverdenen. At billederne (mod
Brockdorffs hensigt) var ophængt med ”Arbejde” først

og ”Socialisme” sidst, mener jeg ikke gør nogen forskel,
hverken kunstnerisk eller hvad angår budskabet. Brock
dorff havde de bedste hensigter, men han opnåede ikke
den virkning, han tilstræbte.

I det følgende vil jeg nævne nogle af kritikernes hold
ning fra dengang. Når jeg gør meget ud af at skildre de
holdninger, som disse malerier repræsenterer, og som jeg
oplevede det i 1960 erne og 70 erne, er det for at fortælle,
at disse holdninger havde mange tilhængere dengang
på venstrefløjen og hos socialdemokraterne. Så udtalt er
det ikke i dag, men uden kritikernes udsagn vil det være
svært at forstå Brockdorffs socialistiske realisme eller den
udskældte udgave af socialrealismen, som ikke var Fol
mer Bendtsens. I dag ses malerierne som en dokumenta
tion fra den første tid under den kolde krig.

Kritikken af Brockdorffs socialistiske realisme
Den hårdeste kritiker var forfatteren og kritikeren Ole
Sarvig. Hans overskrift var ”Maleriets Coloradobille”.
Han klassificerede to af Corners malere som inficeret af
en sygdom fra Paris (den socialistiske realisme) i åndelig
forstand, som man hidtil havde været fri for, nemlig Vic
tor Brockdorff og Ole Hammeleff. De har endda bragt
den til Danmark, føj! Sarvig karakteriserede det som død
plakatkunst for børn og analfabeter, uden malerglæde
og med hukommelsestab og væmmelse over for det, der
ellers var helligt i malerkunsten og dens glæde. Han
betegnede det som forræderi mod ”det menneskelige
erkendelsesforløbs uangribelighed over for en magt, der
er dette fjendtligtsindet”. Han betegnede Brockdorffs tre
malerier som åndeligt selvmord, der ville begejstre alle,
som ikke er nået ud over Familiejournalens borgerlige
verdensbillede. Han var anmelder på Information, hvor
9 Angående arbejdsmiljøet dengang: se Historisk Notat nr. 25: "Emdrup, og
oppe på Bjerget", under Trikotagefabrikken Julius Nielsen fra Lokalhisto
risk selskab.

for kommunisterne kunne affeje kritikken som værende
fra modstandernes hold. Information var dengang meget
antikommunistisk og NATO-begejstret.

Uanset hvilken avis Ole Sarvig skrev for, ses der en
enighed i min og hans vurdering. Dog tror jeg ikke, at
børn og Familiejournalens læsere ville glæde sig over
billederne, selvom den kulørte ugepresses romaner og
noveller var meget primitive i deres menneskeopfattelse.
Her fik den unge pige den rige læge, adelsmand eller en
anden velhavende mandsperson, så hun kunne blive fri
for fabriksarbejdet eller kontorarbejdet med diktatoriske
overordnede9.

Information spurgte seks kunstnere, herunder Erik Ortvad, Preben Hornung, Ejler Bille og Erik Thommesen,
hvoraf flere ganske vist var Cobramalere, og de mente
alle, at kunsten her var ladt i stikken. Richard Morten
sen, som var ”konkret-abstrakt” maler og havde samar
bejdet meget med Asger Jorn, var meget flink og havde
en anden vinkel. Han kendte Brockdorff, som han boede
sammen med i kunstnerhuset i Suresnes i Paris og var
desuden meget internationalt orienteret. Richard Mor
tensen stod for noget nær det modsatte af Victor Brock
dorffs kunstretning. Det, han sagde i denne debat, var
følgende: At der nok var grund til at tage den ”socialisti
ske realisme” alvorlig, fordi de problemer, der opstilles
er nye og alvorlige. Det er så alvorligt, at der er afstået
fra enhver form for æstetik. Samtidig, siger Richard
Mortensen, har man på den modsatte side en figurativ
kunst i impressionistisk stil, hvor emnet er degenereret
til at være et påskud næsten uden interesse. Det, jeg kan
se af Richard Mortensens udsagn er, at det er Brock
dorffs problem, at han er så opslugt af ”den hellige ild”,
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at han ophører med at være kunstner og dermed mister
det underfundige og menneskelige budskab i maleriet.

Man diskuterede allerede dengang kunstnernes rolle
i samfundet, og mange kunstnere, hvad enten de var
naturalistiske eller abstrakte malere, var medlemmer
af DKP eller sympatiserende. Albert Mertz, som var
DKP er, og i øvrigt i begyndelsen af 1950 erne boede i
Voldparken i Husum og var ”konkret og konstruktivi
stisk” maler, havde også forståelse for, at nogle tog ”den
kommunistiske socialrealisme” til sig, også at de kaldte
det for den ”socialistiske realisme” for at bryde kunstens
isolation og medvirke til at arbejde for en bedre og frede
ligere fremtid (samme artikel i Information). Men han
tilføjede, at det gjorde man ikke ved at give folket det,
de kunne lide, nemlig den værste gang ugeblads-illustra
tion, fordi han mente, det var en accept af åndelig sløv
hed og mangel på fantasi. Denne problematik kan virke
uforståelig i dag, men tiden var også en anden.
Debatten, som Brockdorffs trilogi afstedkom, var det før
ste højdepunkt i denne debat om naturalisme og abstrakt
kunst, som også nåede ud til den almindelige befolkning.
Der var mødet i Bispebjerg Kulturcenter i 1949, som
nævnt tidligere. I dag har den overvejende del af befolk
ningen et andet og mere positivt syn på kunsten.

Vennernes kritik
Vennernes kritik var også hård. Både Hans Scherfig
(1905-79) og DKPs grå eminence, partisekretær Ib Nørlund (1917-89), syntes ikke, at Brockdorffs tre billeder var
meget bevendt, og partiets mange kunstnere forsvarede
den moderne kunsts mangfoldighed og dens ret til eksperimenteren og til fornyelse. Der blev taget afstand fra,
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at kunst blot var propaganda. Kunst måtte opfattes mere
bredt for menneskets frigørelse. Otto Gelsted kom også
med en barsk anmeldelse i Land og Folk. ”Arbejdet” syn
tes han var totalt mislykket, og ”Fredsmaleriet” var for
heroiserende, så Brockdorff kom til at banalisere problem
stillingen snarere end at fremme den. Sigurd Schulz, som
var direktør på Thorvaldsens Museum og Brockdorffs
nære ven, var også rystet. ”Arbejdet” blev til operettefi
gurer på Nørrebro Teater, og hovedpersonen havde nok
aldrig holdt en hammer i hånden før. Kritikken var så
barsk, at den blev afleveret privat. Der var så meget ”røg”,
at ”Arbejdet”, det 3. billede, som nævnt blev overmalet. I
dag kender vi kun billedet fra et fotografi i Land og Folk.
Men i DKP var der et stort skel mellem de intellektu
elle og de menige medlemmer i partiet, som satte stor
pris på Brockdorffs udgave af socialrealismen. Han blev
benyttet meget til udsmykninger til kongresser, konfe
rencer med mere og fik også vist sine grafiske arbejder i
partiavisen. Ud over hyldestmaleriet til DKU fra 1953,
som jeg har set i DKUs weekendhytte i Tokkekøb Hegn
i begyndelsen af 1960 erne, blev hans senere malerier i
denne stil mere menneskelige, og heroiseringen var mere
eller mindre væk. Men i 1950 erne skulle han være glad
for, ”at konen havde et godt arbejde”, for han solgte ikke
meget i begyndelsen af det årti. I hvilken anledning jeg
var i DKUs weekendhytte, erindrer jeg ikke, men det var
nok, fordi Kampagnen mod Atomvåben havde lånt hyt
ten til et kursus. Men jeg husker, at jeg blot kastede et
blik på billedet i den tro, at det var en kulørt gave fra det
sovjetiske kommunistiske ungdomsforbund Komsomol,
og tænkte Vorherre bevares, hvor var det gyseligt. Bille
det var i 2003 udstillet i Københavns Bymuseum under
udstillingen om den kolde krig.

Sovjetisk revolutionskunst og modsætningen til socialistisk realisme
Malevitj, Kandinsky og Chagall
Nu må jeg først sige noget om dette kunstbegreb, socia
listisk realisme, som blev defineret i 1930 erne i Sovjet
unionen som et litterært begreb, og som under Stalins
regime blev officiel kulturpolitik. Det var forfatteren
Maxim Gorkij, der indvarslede begrebet på en forfatter
kongres i 1934, men han havde vel næppe tænkt, at det
skulle få den udformning, som det senere fik i Sovjet.
Han opholdte sig i den periode meget i Italien på Capri
af helbredsgrunde, nok i mere end en forstand. Han var
en af de store forfattere i Sovjetunionen.

Når vi taler om abstrakt kunsts egentlige oprindelse,
skal vi frem til den russiske revolution og tiden før. Her
kan nævnes to russiske kunstnere, Kasimir Malevitj
(1878-1935) og Wassilij Kandinsky (1866-1944), som
var professor i den unge Sovjetstat ved Kunstakademiet
i Moskva (1918-21). Malevitj virkede først i Vitebsk
(hviderussisk by mellem Moskva og Riga), siden hen fra
1922, hvor han bosatte sig i Leningrad, i dag Skt. Peters
borg, hvor han boede til sin død i 1935. Han havde en
kort udlandsrejse i 1920 erne til Polen og Tyskland, hvor
han havde et endagsbesøg på den berømte Bauhausskole i
Tyskland. Han kaldte sin kunst for suprematisme, og den
havde sit udspring i kubisme (Picasso) og var en forløber
for abstrakt kunst og blev betegnet som konkret kunst,
herhjemme repræsenteret af Richard Mortensen. Kasi
mir Malevitjs kunstværker blev vist på en udstilling på
Louisiana i 1960, og Ex-Skolen var meget optaget af hans
kunst. Vasilij Kandinsky endte i eksil i Paris, hvor Asger
Jorn ville opsøge ham i 1936, men ikke blev modtaget.

Han underviste på Bauhaus i Tyskland fra 1922-33, og
derefter rejste han til Paris, hvor han som nævnt døde i
1944. Suprematismen bevægede sig over i mere abstrakt
impressionistisk kunst, hvor det spontane, instinktive var
det bærende element, hvorimod abstrakt, konkret kunst
eller abstrakt konstruktivisme bygger på konkrete former
(kubisme, geometriske figurer) og mere på intellekt.

Vitebsk er også kendt som byen, hvor den russiske jødi
ske maler Chagall (1887-1985) er født og opvokset, og
hvor han som sovjetisk kommissær i billedkunst opret
tede et kunstakademi i 1919, og hvor Kasimir Malevitj
også var lærer. Chagall forlader i 1922 Sovjet og flytter til
Berlin og derefter til Paris, hvor han i 1937 bliver fransk
statsborger. Som den kunstner han var, kunne han ikke
arbejde i den unge Sovjetstat, efter at Stalin fik mere og
mere magt. Han maler senere mange billeder med bibel
ske motiver o.lign. Efter 2. verdenskrig udfører han en
glasmosaik og et stort vægmaleri i Knesset, det israelske
parlament i Jerusalem. Var udstillingsaktuel på Arken i
Ishøj i 2005-06.
Især Malevitj og Kandinsky betød meget for mig i begyn
delsen af 1960 erne; jeg betragtede deres billeder som
rigtig revolutionær kunst. Faktisk var der en meget stor
russisk avantgarde kunstgruppe, som jeg ikke her skal
redegøre for, men blot sige, at mange af dem gik ind for
den russiske revolution i november 1917 for senere at blive
forstødt i Stalintiden. ”Revolutionen æder sine egne”, kan
man sandelig sige om disse kunstnere. De er under gen
opdagelse i dag i Rusland, mange af dem.

Bilag 4
Lysenkoaffæren og de intellektuelle i og omkring DKP
Hvem er Lysenko?
Fra Demos Nyhedsbrev, nr. 83, sommeren 2005, 60-året
for Danmarks befrielse, Temanummer om Kunst og
Modstand. Her omtales Lysenkoaffæren i DKP.
Trofim Denisovich Lysenko (1898-1976) var direktør for
institut for biologi i det sovjetiske videnskabelige Aka
demi under Stalins regime. Hans landbrugsteorier var
et forsøg på at lave en genvej for det sovjetiske landbrug,
som behagede Stalin meget. Blandt hans modstandere,
som omfattede hans forgænger som direktør for institut
tet, var den meget respekterede biolog N.I. Vavilov, som
blev afskediget, arresteret og sendt i eksil i Sibirien. Der
var flere af disse affærer i stalintiden, og Mogens Fog
og hans fæller kunne godt gennemskue det uholdbare
i disse forhold. Denne Demosartikel omhandler denne
sags principielle sider af forholdet mellem partiets rolle
og videnskab.

Mogens Fog, de intellektuelles uformelle leder.
Når jeg tager Lysenkoaffæren frem, er det på grund af
dens parallelitet med kunstdebatten. At de endte for
skelligt, er i denne forbindelse ligegyldigt, men Lysenkoaffæren fik betydning ved at demonstrere, at der var
grænser for, hvad der kunne accepteres af de intellektu
elle danske kommunister.
Som Werner Thierry var toneangivende på det kulturelle
område, var Mogens Fog det på det videnskabelige område
i og omkring DKP. Det gør også, at han ofte er inde på
forholdet mellem de intellektuelle og arbejderne, hvilket
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Victor Brockdorff også beskæftigede sig med i udførelsen
af sin kunst. I foreningen Demos Nyhedsbrev, sommeren
2005, siges der følgende om Mogens Fogs rolle:

”Da man i oktober 1945 skulle holde det første folke
tingsvalg efter befrielsen, besluttede Mogens Fog sig for
at stille op i tilslutning til DKP. DKP fik en bragende
sejr på 18 mandater (dengang havde Folketinget kun 150
pladser). Selvom Fog betragtede sig som modstandsbe
vægelsens repræsentant, var han nok så meget knyttet til
DKP. Han genopstillede i 1947 og blev genvalgt. Han
havde egentlig tænkt sig at stoppe, men da det af pressen
blev udlagt som faneflugt, ombestemte han sig. Han sad
i Folketinget til 1950.
Fra 1945-50 var han altså kommunistisk politiker, om
end ikke medlem af partiet. Af omgivelserne blev han
oplagt betragtet som kommunist, og efter udbruddet af
den kolde krig endda farligere end så mange andre, fordi
han bevarede en vis uafhængighed. Fra begge sider blev
han betragtet som den uformelle leder af de kommuni
stiske intellektuelle. Og i denne rolle havde de intellek
tuelle fået en leder, som de længe havde manglet”.
På landspartikonferencen i 1947 talte Mogens Fog til
de delegerede om ”Aandsarbejderne - og det kommu
nistiske Parti”. Det hedder indledningsvis: ”Naar man
vil undersøge intellektuelles og arbejderes samvirke i en
socialistisk bevægelse, er der grund til at slaa fast, at ingen
af parterne har noget at takke den anden for. Aandsar
bejderen kommer ikke for at ”hjælpe” underklassen,

men for at hjælpe sig selv og samfundet”. Han bestem
mer åndsarbejdernes opgaver som at foretage ”den teo
retiske bearbejdelse af samfundets principielle og aktu
elle problemer og derigennem skabe perspektiv for den
kommunistiske politik”. Han hævder den opfattelse, at
hvor det for arbejderne er deres materielle interesser, der
bestemmer deres politiske synspunkter, der er det for
de intellektuelle ”idékampen, der er det afgørende”. De
intellektuelle vil derfor vurdere de åndelige principper
højere ”end samtlige de konkrete goder for de mange,
socialismen vil kunne bringe”.
Denne analyse af de intellektuelles situation betyder,
at DKP må forklare dem, ”at vi hverken forkaster eller
underkender de aandelige værdier, men ser dem som
en frugt af realiteternes verden og underkastet dennes
forvandlinger”. Men er dette vigtigt, så er det også vig
tigt, at DKP ikke kun opfatter de intellektuelles opgave
rent redskabsmæssigt i forhold til partiets politik: „I alt
for høj grad har man fra arbejderbevægelsens side stil
let krav til de intellektuelle om resultater, der direkte
var til at fatte og udnytte. Man kræver ”brugskunst”
og ”brugsvidenskab”, ”social” tendens i arbejdet, saa
enhver kan se den bro, der fører fra teori til praksis og
forener aand og haand .[...] anerkender man alene denne
side af kulturen, falder man som offer for vulgærmarxis
men. Man dyrker grenene samtidig med, at man skærer
rødderne over”.

Lysenkosagen i DKP i 1948
Om denne sag skriver Demos’ portrætartikel følgende:
”Den nuancering Fog bestandig stræbte efter i taler og
artikler, rettede sig mod kulturområdet, mod opfattel
sen af videnskaben, mod opfattelsen af de intellektuelle

og for muligheden af at udtrykke sig blot antydnings
vis kritisk om Sovjet. Den tanke, han formulerede, var
spørgsmålet om kontinuiteten fra de klassiske friheds
tanker. Kommunismen var ikke et brud med liberalis
men, men dens fuldførelse og ophævelse.
Et stridspunkt blev Lysenkos biologiske teorier. Her
hjemme introducerede Gelius Lund sagen i en kronik i
Land og Folk i september 1948. Det var tydeligt, at han
gik ind for Lysenkos ideer. Og det blev tydeligt efterhån
den, at det også var partiets synspunkt. I oktober talte
biologen Mogens Westergaard i Studentersamfundet og
tilbageviste Lysenko, sekunderet af flere professorer.
Det førte til et voldsomt angreb på dem på lederplads
i Land og Folk. Det skabte røre blandt partiets intel
lektuelle, at videnskabelige teorier skulle besluttes i cen
tralkomiteen. Derfor udarbejdede Mogens Fog sammen
med naturvidenskabsfolk et brev til DKPs forretnings
udvalg, hvor de tog afstand fra Lysenko og den måde
partiets FU havde tacklet sagen.

De anbefalede, at Land og Folk optog en kronik, der
objektivt gjorde rede for sagen. På et møde med sekreta
riatet blev gruppen afvist og ingen indlæg blev optaget”.
Problemet var her, at partisekretær Gelius Lund havde
bevæget sig ind på et område, han ikke havde forstand
på, og derfor ikke kunne sige, at han havde misforstået
tingene. Kunstdebatten blev trods alt klaret på en lands
partikonference bag lukkede døre og kom reelt ikke
frem i Land og Folk. Først da Hrustjov erkendte brøle
ren mere end 10 år efter, kunne DKP erkende fejlen.

10 Der forekommer citater med retskrivning fra før retskrivningsreformen

herhjemme fra 1949, hvor der ikke var "bolle å" men dobbelt aa som å.
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En anden sag drejede sig om den økonomiske udbygning
i Stalinperioden. Her havde man den såkaldte ”stålæderteori” (slangudtryk af dens modstandere), hvor stål
industrien udbyggedes for at få mere stålindustri, hvor
ved forbrugsindustrien blev forsømt, og landet forblev
fattigt. I Stalintidens 1950 ere blev der, som jeg erindrer
det, i DKP blot sagt, at det var ”helt specielle russiske
forhold”, som overhovedet ikke kunne bruges i Vesten.
Det var vistnok en kendt økonom i DKP, Knud Erik
Svendsen, der udlagde teksten sådan.
Grunden til disse holdninger var, at den kolde krig i
1950 erne var ubønhørlig. Man kunne sige fra internt
i sit parti, hvad enten det var DKP eller Socialdemo
kratiet eller et borgerligt parti, men ikke offentligt.
Først i 1960 ernes begyndelse kom der åbenhed, og SF
begyndte med sit parlamentariske gennembrud med 11
mandater ved Folketingsvalget i 1960.

Hvorfor gik disse folk ikke over i Socialdemokratiet
eller til de radikale? Det sidste var udelukket, fordi de
var tilhængere af en socialistisk samfundsopbygning,
og fordi man i socialdemokratiet ikke ville få mere
åbenhed. Socialdemokratiets antikommunisme gav sig
bl.a. udtryk i deres AIC, som er CIA bagfra, men betød
Arbejdernes Informations Central og var et LO-styret
efterretningsvæsen over DKP ere på arbejdspladserne
(som fortalt af tidligere forsvarsminister Kjeld Olesen).
Også blandt de ”kommunistiske” intellektuelle var der
mange, der ikke troede på de såkaldte Moskvaprocesser
med diverse henrettelser, som Hrustjov i 1956 afslørede
som forfalskede. Derfor var dannelsen af SF med ”en
decentral, demokratisk socialisme” et bud for mange
intellektuelle i 1958 og årene fremover. Hvad denne

decentrale socialisme gik ud på, kan man så diskutere,
men vigtigst var uafhængigheden af Sovjets udenrigs
politik og interne opbygning, og at man havde en helt
anden socialismemodel. Det var i modsætning til DKPs
demokratiske centralisme, som ironisk blev kaldt for
”centralisme uden demokrati”. Her var Aksel Larsens
karismatiske talent også medvirkende til, at SF fik tro
værdighed. Det skal her bemærkes, at Mogens Fog som
den intellektuelle sammen med Aksel Larsen som politi
keren og Villy Brauer, daværende fagforeningsformand
og senere borgmester i København, stod for dannelsen
af SF i 1958. Man kan sige, at det var Mogens Fog, der
”tog livet af” DKP dengang. Det tog 4-5 år, inden SF
slog igennem og fik sin ”kommunistiske skygge” rystet
af sig, for så i 1966 at få 20 mandater i Folketinget. Den
gang Jens Otto Krag fremsagde sin holdning, der blev
berømt: ”Man har et standpunkt, til man tager et nyt”.

I dag er socialismedebatten stort set ikke-eksisterende
efter Sovjets sammenbrud i begyndelsen af 1990 erne;
det drejer sig nu mere om, hvordan man får et rime
ligt socialt samfund. Det er som om: ”Flere får mere,
og flere bliver fattigere i forhold til hinanden”, som et
omvendt Grundtvigscitat.
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udstillingen.
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Adressen er: Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og
Utterslev, 2700 Brønshøj.

Lokalhistorisk Arkiv Brønshøj-Husum, Husum
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Brønshøj.
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Brønshøj, Husum og Utterslevs historie og topografi. (Dette

e-mail: peter.gjaldbaek@get2net.dk

gælder tilsvarende for den oprindelige Emdrup landsbys om
råde). Utterslev-Emdrup-betegnelsen svarer i dag stort set
til bydelen Bispebjerg-Nordvest samt tilstødende områder.

Selskabets aktiviteter:
Selskabet afholder møder med foredrag, film og billeder
om historiske forhold. Selskabet arrangerer også ture i by

delen, samt besøg på museer og virksomheder. Bestyrelsen

formidler kontakt til personer, der kan holde foredrag om
egnens historie. Der udgives et medlemsblad: NYT FRA LO

KALHISTORIEN,firegange om året. Litteraturfra Selskabet
er leveret til nogle skoler som klassesæt i Selskabets områ
de. På længere sigt håbes der på, at der kan blive udarbejdet
litteratur, som kan bruges i alle områdets skoler. Selskabets
bøger er sponseret til flere skole i Selskabets områder.
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Oversigt over Lokalhistorisk
Selskabs Historiske Notater:
Bogudgivelser i A5-format.
NR. 8:

UTTERSLEV - FRA LANDSBY TIL ÅNDEHUL I

NR.24:

KJØBENHAVNS LANDBEFÆSTNING OG

STORBYEN-Maj 1999

ESTRUPS GENDARMER - 2004

af Christian Kirkeby, bogudgivelse, 32 sider.

af Christian Kirkeby og Svend Ole Nielsen,
68 sider (erstatter notaterne 15 & 16A)

NR. 8:

UTTERSLEV - FRA LANDSBY TIL ÅNDEHUL I
STORBYEN - Maj 1999

af Christian Kirkeby, bogudgivelse, 32 sider.

Nr. 25:

EMDRUP OG OPPE PÅ BJERGET - FRA LANDSBY
OG BYDEL TIL TO KVARTERER I TO BYDELE TIL EN

BYDEL - 2004 af Christian Kirkeby, 160 sider

NR.10:

FRA UTTERSLEV MARK TIL

(erstatter notaterne 20,6A & 17, samt indeholder

NORDVESTKVARTERET - Marts 2000

notat 5A).

af Christian Kirkeby, 56 sider.

NR.12:

FRA BISKOP ABSALON TIL INDLEMMELSEN I

Om publikationerne:

KØBENHAVNS KOMMUNE 11901- BRØNSHØJS

Hvor intet andet er nævnt, er det fotokopier med mange
fotos og historiske billeder m.m. De fleste af de nævnte
”Notater” handler om bydelen Bispebjerg-Nordvest,
Området omfatter også hele landsbyen Emdrups are
aler. Notaterne med numrene 1A, 2A, 3-4, 5A, 12,
18, 19, 21 & 24 handler også generelt om Brønshøj,
Husum, Utterslev og Vanløse eller om København.
Publikationerne kan købes hos Selskabet. Det kan ske
ved indbetaling på Selskabets girokonto med angivelse
af Notatnumrene inklusive porto. Bestilling kan ske
ved e-mail: chr.kirkeby@humleby.dk eller skriftligt hos
bestyrelsen. Se i øvrigt Selskabets hjemmeside: www.
lokalhistorie.webbyen.dk. Her kan ses omtale af de
enkelte publikationer og deres priser. Alle udgivelserne
har et notatnummer.

SOGNS 5 LANDSBYER GENNEM 1000 År
December 2000
af Svend Olsen, 112 sider.

NR.13:

ERINDRINGSSAMTALER FRA UTTERSLEV

August 2000

af Svend Olsen og Niels Nielsen, 48 sider.

NR.22:

ERINDRINGSSAMTALER FRA BRØNSHØJ OG

HUSUM-2002

afSvendOlsenm.fi. 64 sider.

NR.23:

BISPEBJERGKVARTERET, HVOR DET MESTE
BLEV EN DEL AF NORDVEST- KVARTERET - 2003
af Christian Kirkeby, 80 sider.
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Kompendier i A4-format, illustreret med fotos og kort.
NR. 1A:

HVAD ER BYDELEN BISPEBJERG? - Marts 1999

NR.14:

af Christian Kirkeby, 14 sider.

ERINDRINGSSAMTALER FRA NORDVESTBISPEBJERG,-Maj 2001
af Svend Olsen, Annemette Deneke Risager,

NR.2A:

Svend Ole Nielsen og Christian Kirkeby, 36 sider.

SOKKELUND HERRED m.m. - Januar 1999
af Christian Kirkeby, 14 sider.
NR.18:

NR. 3-4:

NR.5A:

MALEREN PER KIRKEBY: MINE BARNDOMS

ÅER, RENDER OG SØER, VANDFORSYNING OG

ERINDRINGER PÅ BISPEBJERG OG I VOLDPARKEN

LOSSEPLADSER - November 1998

Maj 2001, af Annemette Risager og Christian

af Christian Kirkeby, 20 sider.

Kirkeby, 28 sider.

BISPEBJERG HOSPITAL - HOSPITALSVÆSNETS

NR.19:

GAVLMALERIER PÅ NØREBRO, NORDVEST.

OPRINDELSE OG UDVIKLING - Februar 1999

BRØNSHØJ, HUSUM 6 VANLØSE

af Annemette Risager og Christian Kirkeby,

Maj 2001, af Christian Kirkeby, 43 sider.

24 sider.
NR.21:

NR. 7:

SAMFUND OG DAGLIGDAG I BRØNSHØJ SOGN.

August 2001, af Svend Ole Nielsen, 34 sider.

MØNTENS HISTORIE - FRA KOMMUNAL

EJENDOM TIL ANDELSBOLIGFORENING
November 1998 af Christian Kirkeby, 18 sider.

NR.26:

HISTORISKE PERSONER I BISPEBJERGNORDVEST

NR. 9:

KLOKKERGAARDEN 1939-1999,

af Niels Nielsen, Annemette Risager, Leif

EN FSB-AFDELINGS OG DENS HAVE

Rosenstock og Lennart Frandsen, 34 sider.

ANLÆGS HISTORIE - 1999
af Bent Holm Madsen og Kurt Overaa, 18 sider.

NR.11:

BYGNINGER I DET OPRINDELIGE NORDVEST

KVARTER - September 2000

af Christian Kirkeby, 28+26 sider.
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□ Placering af Alexandravej, nuv. Rebslagervej

6 Bygmestervej, vejstykket ud til Frederiks

sundsvej, den sydlige del er nedlagt.

H

Nannasgade 27,3. tv. på Ydre Nørrebro. Her

boede maleren Victor Brockdorff fra ca. 1953 til
1969.

El
Christian Kirkeby, født 1942.

Folmer Bendtsens Plads foran Nørrebro Sta

tion på Nørrebrosiden, navngivet i 1994.

El

Nuværende godsbaneterræn og S-togets

ringbanelinie, som skiller Nordvestkvarteret eller

Nordvest fra Nørrebro. Da Folmer Bendtsen flyt
tede til Alexandravej, var Højbanen oggodsterræ-

Forfatteren:

net under opførelse på Lersøengene.

Er uddannet bygningskonstruktør og har i en årrække
beskæftiget sig med lokalhistorie. Var medforfatter til
bogen ”Rapport fra Nørrebro” fra 1974. Han har været
ansat i det første kvarterløftprojekt for Nordvest og fulgt
det andet kvarterløft. Han har været suppleant til det for
gangne Bispebjerg Lokalråd og er fortsat aktiv i Lokalhi
storisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev. Forfat
teren har siden barndommen altid strejfet rundt, hvor han
boede, og hvor han arbejdede som kommunal arkitekt i 25
år i København, så han kender hver eneste vej i Nordvest
kvarteret. Han har været aktiv i Nørrebro Beboeraktion
(Blågårdsgade) og i Vesterbro Beboeraktion i slutningen af
70 erne og begyndelsen af 80 erne. Var medlem af Vesterbro
Lokalråd 1978-81. Forfatteren har i en del år været akvarel
maler og har udstillet i kulturhusene i Bispebjerg-Nordvest
og på Vesterbro. Bor i dag i Humleby på Vesterbro.

El

"Blokhusene", som blev opført i 1934, da Fol

mer Bendtsen boede på Alexandravej, og hvor

kolonihaver lå op ad byggeriet.

El

Lygtekvarteret, som er en del af Nordvest

kvarteret eller Nordvest med den afgrænsning.

Lygtekvarteret er et mindre område i Nordvest.

DE FORSVUNDNE VEJE:

O
©
©
©
©
©

Klokkemagervej

Plumsvej
Kandestøbervej
Gørtlervej

"Alexandravej, som forsvandt i 1985

Korkmagervej

/ GRÆNSEN MELLEM NORDVEST
/
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OG NØRREBRO OG HØJBANEN

Interiørmaleri fra ateliet
på Gammel Kongevej 136.
Udstillet på Grønningen

i 1954

FOLMER BENDTSEN
Bogen beskriver maleren Folmer Bendtsen og hans samtid.
Det er både en kunstbog og en bog om hans motivverden,
hvor det fortrukne område var Alexandravej i Nordvest. Der
skildres, hvorfor han malede kvarteret, som han opfattede
det, og hvorfor han altid fastholdt kvarteret, som det var i de
år, han boede der fra 1926 til 1937. Der er i bogen billeder,
som ikke tidligere er publiceret. Også hans start som kunstner
på Alexandravej, motiver på Vesterbro og i Sydhavnen samt
øvrige kunst skildres. Denne bog er også den biografi om Fol
mer Bendtsen som egentlig aldrig tidligere er blevet udarbej
det. Den skildrer både hans opvækst hos plejeforældrene på
Nørrebro ved Runddelen og hos moderen på Vesterbro, samt

tilværelse under anden verdenskrig og under den kolde krig. Denne
biografi bliver desuden koblet sammen med hans samtid. Alle disse
faktorer bidrager ril en bedre forståelse af hans kunst. Forfatterens
viden om Folmer Bendtsens liv er opnået dels gennem samtaler med
malerens datter Kristine Bendtsen og dels gennem studier af egne erin
dringer fra barndom og ungdom. Bogen afsluttes med skildringen af
kunstdebatten efter anden verdenskrig.
Om Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev og dets
Lokalhistoriske Arkiv kan der læses på:

www.lokalhistorie.webbyen.dk

