
 

 

En kunstners drøm 
 

Jens Søndergaard havde sommerhuse flere forskellige steder i Danmark – men han valgte, at 

huset på Bovbjerg var dét, der efter hans død skulle indrettes til museum. Jens Søndergaard 

ville gerne vise sine billeder frem der, hvor de er blevet skabt. Hvor beskueren på egen krop 

kan sanse den natur, som han selv fandt så stor inspiration i. 

 

De sidste år af sit liv var Søndergaard blevet en anerkendt kunstner. Det betød også, at folk, 

der var på ferie på Bovbjerg, gerne lagde turen forbi sommerhuset for at se, hvad den kendte 

kunstner nu havde gang i. Det passede ikke altid Søndergaard. Når han havde travlt med at 

male, ville han ikke forstyrres – på den anden side ville han gerne både være flink og 

imødekommende. I et interview i 1954 fortæller Søndergaard journalisten: ”... ja, nu kan De 

bare se... mens De har været her, er der kommet fire Turister for at se sig om. Jeg vil gerne 

være venlig mod dem, men jeg har ikke Tid...” I 1950’erne var Bovbjerg et yndet turistmål, og 

om sommeren var her mange mennesker. Folk vidste, at Søndergaard holdt til her. Det var 

ikke et dumt sted at placere sit museum. Adresserne til sine andre sommerhuse holdt 

Søndergaard derimod tættere til kroppen, så han havde uforstyrrede steder at tage hen, når 

Bovbjerg blev for overrendt.  

 

I starten af 1950’erne begyndte Jens Søndergaard at planlægge ’min Museum på Bovbjerg’, 

som han selv kalder det. Han fik bygget den store ovenlyssal og i 1952 testamenterede han 

huset og ”den i bygningen ved min død værende malerisamling” til det, der dengang hed 

Vandborg-Ferring Kommune, som et museum for offentligheden. Fem år senere døde Jens 

Søndergaard kun 61 år gammel, og hans museum blev indviet 16. maj 1958. I løbet af de 

første 10 måneder havde museet 10.000 besøgende, hvilket bevidner Søndergaards status 

som nationalt anerkendt kunstner i sin samtid.  
 

 
Jens Søndergaards sommerhus 1954.  

Foto: Poul Pedersen. 

 

  



 

 

Som museet ser ud i dag, bærer det stadig præg af at have været Søndergaards sommerhus 

og arbejdsplads. Atmosfæren på museet er helt speciel. Nogle af museets rum er ganske små 

og har lav loftshøjde. Det er den gamle afdeling af huset og den del, der fungerede som 

sommerhus for familien Søndergaard. Der var stue, soveværelse og køkken. Den store 

ovenlyssal fik Søndergaard bygget til museet senere.  

 

På mange måder er dette lille museum en perle. Ikke alene kan man opleve en masse af 

Søndergaards malerier, man kan også gå en tur i den natur, som var hans inspirationskilde og 

mærke den på egen krop nøjagtig som Søndergaard selv gjorde. Samtidig er huset med alle 

de forskellige små og store rum og sin sommerhusatmosfære med til at belyse en mere 

personlig side af kunstneren Jens Søndergaard. En side, der ikke kommer frem på de hvide 

vægge på f.eks. Statens Museum i København, hvor der også hænger billeder af Søndergaard. 
 

 
Museet i 1960’erne. Personerne er Johs. Trillingsgård og Jacob Riis, som var museets formand. 

 

Da Jens Søndergaards Museum åbnede i 1958, talte den daværende direktør for Statens 

Museum for Kunst Jørn Robow om Jens Søndergaard, hans kunst og museet:  

 

”Når man går mellem billeder af Søndergaard, føler man, at han lever i dem og meddeler os 

bestandig nye ting. Et billede er aldrig færdigt. Det bliver ved at tale og gøre indtryk. Og 

Søndergaard evnede at fylde et billede, så man altid kan hente nye indtryk og ny rigdom af 

dem i den forstand, at man oplever rigdommen i naturen og menneskelivet og til dels oplever 

den ligesom Søndergaard. Hans oplevelse forplanter sig til os andre, og det føler vi netop på 

dette sted, hvor han har levet, og hvor han har valgt at være gavegiver på den måde, som vi 

ser det i dag.” 

 

Jens Søndergaards Museums samling 

Den samling, vi har på Jens Søndergaards Museum, er speciel, fordi den er blevet til på Jens 

Søndergaards eget initiativ. Samlingen blev ligesom huset testamenteret til Vandborg-Ferring 

Kommune. Selvom Søndergaard ikke var færdig med at tilrettelægge sit museum, da han 

døde, er store dele af malerisamlingen dog tænkt til at hænge der. I 1955 spurgte en journalist 

fra avisen Social-Demokraten Jens Søndergaard, om museets billeder var blandt de bedste 



 

 

ting, han havde malet:  

 

”Ja, siger han glad – jeg har jo den fordel, at jeg kan få de rigtige ting med... jeg har endda købt 

et par ældre billeder tilbage for at kunne afrunde samlingen.” 

 

Samlingen er ikke udtryk for en kunstsamlers eller museumsdirektørs evne til at indkøbe, 

men derimod et udtryk for, hvad Søndergaard ønskede at vise frem.  Det var den kunst, han 

ønskede, vi skulle opleve her på hans museum - han har sat sit fingeraftryk. 

 

Jens Søndergaard blev syg, da han befandt sig her på Bovbjerg i sommeren 1956 og kom ikke 

tilbage hertil, inden han døde i maj 1957. Han havde ellers haft planer om at udvide museet 

yderligere og male mange flere billeder til museet, men sådan blev det ikke. 

 

Mange af de malerier, vi har i museets samling, er af en vis størrelse. Søndergaard holdt 

meget af at arbejde med de store lærreder, for der skulle være plads til store armbevægelser 

og fede penselstrøg. Det er en pudsig blanding – det lille primitive sommerhus og de 

kæmpestore malerier, men i museets ovenlyssal kommer de alligevel til deres ret. 

Akkompagneret af havets buldrende dønninger i det fjerne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


