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Man kunne godt fortælle kunstneren Niels Bjerres historie uden at komme omkring Lemvig
Museum. Men det er svært at fortælle Lemvig Museums historie uden også at fortælle om Niels
Bjerre. Niels Bjerre, hans kunst og den kreds af lokale kunstnere, som han tilhørte, er så tæt knyttet
til museets historie og virksomhed, at de to historier knytter sig sammen fra de tidligste planer om
museets oprettelse i 1910’erne og helt frem til museets arbejde i dag.
Tanken om at starte et museum i Lemvig blev fremsat af sagfører Orla Buhl i 1916. Buhl var en af
de kulturradikale kræfter i byen og i hans hus kom kunstnere og forfattere fra nær og fjern,
heriblandt forfatteren Johannes V. Jensen, maleren Johannes Larsen, digteren Thøger Larsen og
maleren Niels Bjerre. Orla Buhl virkede på mange måder for byens kulturliv, men det lykkedes ham
ikke i første omgang at få startet et museum i Lemvig. Interessen var dog vakt; i 1931 stiftedes
Museumsforeningen for Lemvig og Omegn, og man åbnede dørene til udstillingerne på førstesalen
af det nyopførte Lemvig Bibliotek. Museets første bestyrelse satte sig som mål at indsamle
genstande med særlig betydning for Lemvigegnen herunder også værker, som kunne belyse egnens
kunstneriske og litterære strømninger. Det lykkedes for bestyrelsen at rejse penge til at købe Thøger
Larsens arbejdsværelse med alt inventar og flytte det til udstillingsrummet på biblioteket. En af de
første gæster, som besøgte arbejdsværelset og skrev sit navn i museets gæstebog, var Thøger
Larsens ven og kunstnerkollega Niels Bjerre. På væggen uden for arbejdsværelset kunne Niels
Bjerre betragte en lille udstilling med fem-seks af sine egne tegninger, som havde tilhørt Thøger
Larsen. Disse tegninger var grundstenen i Lemvig Museums samling af Niels Bjerres kunst.
Men hvem var Niels Bjerre, og hvorfor blev han så betydningsfuld for det nystartede museum?
Folkelivet og den vestjyske natur
Niels Jakob Bjerre blev født på gården Nørrelund i Engbjerg sogn i 1864. Faderen Peder Bjerre
døde af tyfus, da Niels Bjerre var 3 år gammel, og moderen giftede sig herefter igen med Aken
Thorndahl, som hun fik yderligere 10 børn med. Den store søskendeflok knyttede sig tæt til
hinanden, de holdt kontakt med breve og besøg gennem hele livet, og det tætte familiesammenhold
fortsatte i både anden, tredje og fjerde generation af familien.
Som ældste søn på gården lå det måske ikke ligefrem i kortene, at Niels Bjerre skulle blive
kunstmaler. Arvefølgen til den fædrene gård fulgte imidlertid slet ikke det traditionelle mønster,
idet det først blev fjerde søn i rækken, halvbroderen Aken Thorndal, der kom til at overtage
Nørrelund. Flere af Niels Bjerres øvrige søskende fik andre uddannelser, broderen Jakob blev lærer,
halvsøsteren Christine læste til farmaceut og en anden halvsøster Mathilde blev selvstændig
damefrisør. Søskendeflokkens for sin tid noget usædvanlige karriereforløb hang givetvis sammen
med holdningen i hjemmet, som var præget af grundtvigianisme og radikalisme. Grundtanken var,
at børnene for at finde lykken i livet skulle gøre det, de havde lyst til og arbejde på at gøre det godt.
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Niels Bjerre havde lyst til at tegne og male, og han viste tidligt talent for at gengive sine omgivelser
på papir og lærred. Motiverne til sine første tegninger fandt han i livet og det daglige arbejde på
Nørrelund. Gården havde et stort hushold på op mod 20 personer med de mange børn i forskellige
aldre samt karle og piger i tjeneste. Året rundt var der gang i arbejdet på gården, både ude og inde.
På vinteraftener samledes børn og voksne om langbordet i stuen med forskelligt håndarbejde, mens
der blev snakket og fortalt. Niels Bjerre skriver i sine erindringer om disse vinteraftener:
”Dengang blev der om Vinteren gjort Aftenarbejde, og i Folkestuen blev der fortalt ”Historier” om
Spøgeri, Varsler og Heksekunster. Kvindfolkene kartede og spandt, Karlene snoede Sime nede paa
Gulvet eller sad paa Bordet og bandt Løb, eller de sad alle sammen omkring Bordet og ribbede
Fjer. Der var ogsaa underlige gamle Folk fra Harboøre, hver en Uge ad gangen, de sad nede ved
Bilæggerovnen og Klokhuset – det var den Tids Form for Fattighjælp”.1
Man kan forestille sig, hvor spændende det har været for Niels Bjerre og hans yngre søskende at
sidde under bordet og lytte til de voksnes fortællinger. Også som voksen kunstner brugte Niels
Bjerre arbejdslivet på gården som motiv. I 1890’erne udførte Bjerre en serie malerier med motiver
af pigerne som kærner smør og slagter får og af folkeholdet omkring langbordet i færd med at ribbe
fjer. Langbordet og bænkene fra folkestuen på Nørrelund kom i øvrigt til Lemvig Museum i 1985
og står i dag i museets maleriudstilling, hvor man har mulighed for at slå sig ned ved bordet og
hvile benene.
Gennem hele sit liv var det dog især naturen, som Niels Bjerre foretrak at male. Fra barnsben havde
Bjerre boet midt i den vestjyske natur og lært at iagttage den. Engbjerg sogn i det nordvestlige
Jylland ligger smukt og højt placeret i landskabet, her fra har man en storslået udsigt over
Vesterhavet og det flade Harboøreland mod nord samt det grønne bakkeland mod syd. Med den
høje himmel og den sparsomme bebyggelse er naturen allestedsnærværende og dominerende og
prenter sig ind i sindet på de mennesker, som bor og opholder sig her. Man forstår, at en kunstner
som Niels Bjerre kunne hente utallige motiver ud af naturen, og at egnen vedblev at fascinere ham,
så han livet igennem vendte tilbage til sit udgangspunkt for at male naturen og menneskene. Da han
var 25, skrev Niels Bjerre om, hvad han stræbte efter med sit maleri:
Det, jeg holder mest af at male, er Landskaber herfra denne Egn (…) Jeg ved i Grunden ikke
engang hvad der er Malerkunstens Opgave; men at lære Folk at se paa Naturen synes jeg maa
være Opgaven for Landskabsmaleriets Vedkommende. Men for at lære Folk noget, maa man selv
først lære at kjænde disse samme Folk, og det naar man vist ikke paa anden Maade end ved at leve
saa jævnt og fortrolig sammen med dem som mulig i anstrængt Arbejde, helst endda noget af grov
legemlig Art, saa meget, man bare kan afse Tid til. Altsammen for om mulig at gjenerhverve lidt af
det sunde og friske Syn paa Livet, som man fuldstændig har sat til under sin ensidige "Uddannelse"
til Maler. (Brev til Kr. Bjerre 22.2.1889)
Niels Bjerres livslange tilknytning til Lemvigegnen og hans vedholdende prøven kræfter med den
vestjyske natur og befolkning i sine motiver gjorde ham kendt på egnen, og hans kunst blev
efterhånden også udbredt blandt og elsket af vestjyderne. Niels Bjerre var den første professionelle
kunstmaler fra Lemvigegnen, der oven i købet udførte lokale motiver. Bjerre var derfor også
uomgængelig for det nystartede Lemvig Museum.
Ungdomsliv på Lemvigegnen
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Niels Bjerres breve er en fin indgangsvinkel til at forstå personen Niels Bjerre og den tid, han
levede i. I Lemvig Museums arkiv findes en stor samling kopier af Bjerres breve, som
efterkommere af hans søskende har hjulpet museet med at skaffe til veje. 1800tallet var
brevskrivningens store tid, hvor brevene var måden, man holdt kontakt med hinanden og fulgte med
i slægt og venners liv. Niels Bjerre var en glimrende brevskriver og berettede levende og ofte
nærmest malerisk om store og små begivenheder i sit liv og bekendtskabskreds. Bjerre udvekslede
breve med mange mennesker gennem sit liv, i ungdommen særligt med personer fra hans nærmeste
familie – søstre, svogre, fætre m.fl. – og i voksenlivet også med venner og kunstnerkollegaer. En
helt særlig type breve er dem, som Bjerre sendte hjem fra sine rejser til Italien (1899-1900),
Frankrig (1914) og Færøerne (1925 og 1926). I disse udfoldes Bjerres fine sans for iagttagelsen af
naturen og det fremmedartede folkeliv, som leves omkring ham2.
Fra 1880’erne findes en række breve fra Bjerres unge år, sendt til fætteren Kristen Bjerre, som på
det tidspunkt gik på Kunstakademiet i København, og til Kristens bror Jakob Bjerre. I brevene
skriver Niels Bjerre om det ungdomsliv, som udfoldede sig på Lemvigegnen, og som han var en del
af. På den tid var der endnu kun bygget få forsamlingshuse på egnen, og cafeer og klubber mv. var
ikke almindeligt. Der var derfor ingen offentlige steder, hvor man kunne mødes, ud over kirkerne
og skolerne. I stedet samledes de unge i hjemmene for at snakke, synge, diskutere, more sig, spille
musik og danse. Anledningen til sådan en komsammen kunne være fødselsdage og kirkelige
højtider, eller det kunne være en søndagsvisit, som udviklede sig til en social begivenhed af større
omfang. Om festlighederne i anledning af julen 1888 skriver Niels Bjerre:
- Saa vandrede vi til Sandholm. Der faldt vi lige ind i et lille udsøgt Selskab i godt Humør og under
fuld Musik. Peter i Nygaard var der, og Peter i Balle, og flere derhennefra, én, der hed Frederik.
Og Dorthea, Lomborg Degns. Der var Liv, kan du tro, og Musik som sagt. Jeg bad Thea om en
Sang. Tak! - jo, hun takkede altid for at faa Lov at synge - og saa fik vi noget af det mest
udmærkede sang, jeg har hørt; Jakob Sandholm med Violinen sang anden Stemme, og Karen og
Thea første - det var brillant! Og saa dansede vi - aa, du skulde bare have seet de smaa fra
Sandholm og Nissumby. Drengene, raske, uforfærdede, som Laust, der smed Træskoene og for
omkring, og Pigerne, fine, yndefulde - kan du huske, hvilken Kommerce, vi holdt, da vi var i den
Alder, f. Ex. til Gilder i Nissumby? Senere havde vi en tre Numre med Ordsprogsleg, og de var
morsomme alle tre. (…) Nu fik vi lidt Sang igjen, og saa var det ud paa Natten. De Fremmede tog
Afsked, Niels Jakob og Kjeldsen kom til Nissumby og jeg blev i Sandholm ved Jakob. (Brev til Kr.
Bjerre 31.12.1888)
Det ungdomslav, som Niels Bjerre tilhørte, var ikke begrænset til Engbjerg eller de nærmest
beliggende sogne. De unge mennesker var venner og familiemedlemmer fra en stor del af
Lemvigegnen, og ungdomslivet centrerede sig særligt om en række gårde, heriblandt Kvisgård i
Fabjerg, Sandholm og Nissumby i Nørre Nissum, Bruunsgaard i Vandborg, Kloster i Hygum, et par
gårde i Dybe samt Lomborg skole. De fleste af disse gårde tilhørte Niels Bjerres farbrødre, og
ungdomslivet levedes således i udpræget grad inden for den store Bjerre-slægt i en udvidet kreds af
fætre og kusiner. Gårdene lå spredt over egnen med lange afstande imellem sig, og offentlig
transport fandtes ikke. Ville man deltage i festlighederne, måtte man oftest gå. Det kunne blive til
mange kilometer på landevejene og ind over marker og skel, når man skulle fra Nørrelund til Dybe
eller Fabjerg og Nissum. Niels Bjerre beskriver, hvordan de unge vandrede mellem gårdene og ofte
blev en dag eller to, når de nu var kommet frem, men lige så ofte gik hjem igen samme nat. 10 og
15 kilometers spadseretur ved mørk nat var ikke usædvanligt.
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De unge grundtvigianere
Niels Bjerres farbrødre var alle optaget af den grundtvigianske sag, og flere af dem havde været
aktive i stiftelsen af den grundtvigske valgmenighed i Lemvig. Niels Bjerre var selv medlem af
valgmenigheden, men kom også i flere af de andre kirker på egnen, bl.a. Engbjerg, Dybe og
Harboøre. Den grundtvigske tankegang, som han havde med sig hjemmefra, fik han styrket i 1879,
hvor han gik på realskole i Lemvig og boede hos sine slægtninge på Lemvig Møllegård. Peder og
Stinne Madsen var meget optaget af den grundtvigske sag og skænkede bl.a. det stykke jord på
bakken oven for Lemvig, hvor valgmenighedskirken blev bygget i 1883. Et af hovedværkerne i
Lemvig Museums samling er Niels Bjerres maleri fra 1891 af Lemvig Møllegård og
valgmenighedskirken. På billedet ser man kirken og gården liggende på den bare mark ovenfor
Lemvig by, flagene er hejst, det er søndag, og de grundtvigske kirkegængere stimler sammen om
kirkens dør for at komme ind til gudstjenesten. Niels Bjerre gik også til gudstjeneste i
valgmenighedskirken hos pastor Jessen, han var dog ikke altid lige begejstret for Jessens
prædikener, som var notorisk berømte for deres kedsommelighed. Bjerre skriver i 1888:
”Juleaften havde vi det hyggeligt og festligt herhjemme, med Juletræ og Sang og Gaver og det hele,
og Julemorgen var vi (Kjeldsen og jeg) med Eskild Lund til Valgmenighedskirken, hvor jeg tilbragte
to Timer i magnetisk Slummer under Jessens kjedsommelige Foredrag.” (Brev til Kr. Bjerre
31.12.1888)
Det grundtvigske ungdomsliv blandt slægt og venner var anderledes muntert. Niels Bjerre beretter i
brevene om, hvor festligt det gik til, når de unge var sammen. De unge mennesker forstod at more
sig og underholde hinanden. Sange, taler og optrin samt ikke mindst musik og dans var faste indslag
i festlighederne. Her om en afskedsfest i Kviesgård i Fabjerg for fætteren Jakob Bjerre, som skulle
rejse til Australien:
”Kjeldsen og jeg skulde lige have været i Valgmenighedskirken først og var allerede i Døren, da
hele Banden fra Vandborg kom forbi og rev os med ned gjennem Byen. Hvad mon Folk egenlig
tænkte om denne lystige Flok, der lige i Kirketiden, med Violinkasser mellem sig, drog østpaa for at
more sig? Efter Ankomsten omtrent samtidig med Hygomboerne gik vi næsten umiddelbar over til
at danse, hvad vi ogsaa trolig, med ganske enkelte Afbrydelser, blev ved med godt et halvt Døgn, da
Vandborgerne igjen brød op for at komme med 6-Toget. Musikken var for mig lidt uvant i
Begyndelsen, men udmærket, det var jo Tvillingerne, der spillede, snart paa Violin begge, og snart
den ene paa Fløjte, og gav ogsaa imellem andet Musik, Numre af store Komponister. Da halve
Sangforeningen var der, blev der naturligvis ogsaa sunget firstemmig.” (Brev til Kr. Bjerre
15.3.1889)
I alvor og leg
Til hverdag levede de unge grundtvigianere et jævnt og muntert, virksomt liv, hvor dagligt arbejde
vekslede med sunde folkelige fritidsaktiviteter som gymnastik, debat og sang. Der var en fri
omgangsform mellem kønnene, og drenge og piger deltog sammen på lige fod i aktiviteterne. Dette
var modsat ungdomslivet i Indre Mission, hvor kønnene var delte i ynglingeforeninger og
pigeforeninger. I 1888 kom Niels Bjerre med i Vandborg Sangforening, en typisk grundtvigiansk
forening, som havde medlemmer fra hele egnen, heriblandt Petrine Jensen, som siden blev gift med
Kristen Bjerre. Niels Bjerre fortæller til Kristen Bjerre om en øveaften i sangforeningen:
”Niels Jakob og Kjeldsen og jeg er kommen med i Vandborg Sangforening, der foreløbig driver
Øvelserne i skolen. Foreningen tæller imellem 30 og 40 Medlemmer, hvoraf Halvdelen Piger.
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Blandt disse fører Petrine Forsædet og er i det hele noget ganske særegent. Ved Siden af hende er
alle de andre ganske ens. Hendes yngre Søster er en farlig skjelmsk Vildkat, det er en lystig
Forsamling i det hele, men Syngeøvelserne drives med Flid og Energi. Vi har været samlet to
Aftner, sidste Gang igaar, Søndag. Vi troede ikke, det gik saa nøje til og kom en halv Times Tid for
sent. Men der var oplyst overalt, i Gangen sort af Overtøj og fra Skolens tre Lokaler indøvedes de
forskjellige Stemmer, det lød som i en Kirke. Læreren fra Ferring er der, ellers er det de to
Musikanter fra Korsled, der leder det hele, og leder det godt.” (Brev til Kr. Bjerre. 17.12.1888)
Sangforeningens stifter var Frederik Braae, der var meget aktiv i det grundtvigske ungdomsmiljø og
senere blev en af egnens stærke radikale kræfter. Frederik Braae var også med til at opføre
Vandborg Forsamlingshus 1887, som var et af de første på Lemvigegnen. Braae fik Niels Bjerre
med til at udsmykke huset til indvielsesfesten. Herefter mødtes de unge ofte i forsamlingshuset til
foredrag, gymnastik og fest, ligesom sangforeningen også øvede sig der.
De unge i Bjerres kreds var bevidste om, at de var del af landets oplyste ungdom. Det skulle ikke
bare gå op i tant og fjas, når de var sammen. De debatterede også større eksistentielle spørgsmål
som for eksempel, hvordan man finder sig til rette i livet. Sådan en debat fandt sted i Lomborg
skole, hvor Niels Bjerres farbror Bertel Bjerre var degn. Niels Bjerre beretter om, hvordan de ud på
morgenen efter et gilde sad en stor flok unge mennesker rundt om degnens spisebord og
diskuterede. Degnens hustru Ane Katrine Bjerre var berømt for sin kløgt og arbejdsomhed og var en
karakteristisk skikkelse indenfor de grundtvigske kredse på egnen. Det er hende, Niels Bjerre i
brevet omtaler som Katrine:
” Passiaren var let og fordringsløs, gik om at finde sig til Rette i Livet, være glad, nøjsom, flittig. Thea mente, hun havde aldrig havt det mindste at kæmpe med af Modgang eller Sorg - sagde blandt
andet ogsaa, at den Løn, hun nu fik egentlig var altfor stor i Forhold til hvad hun kunde og i
forhold til andre. Marie mente, at enten man havde lidt eller meget, var man akkurat lige lykkelig
for det - og saa paastod hun, at hvis vi ikke blev lige saa kloge, som hun var, vilde det aldrig gaa
for os - og meget andet. Nu kom Katrine ind, at skjænke The, og nu var det Opdragelsen. Hendes
Børn, saalænge de var hjemme hos hende, skulde slide fra Morgen til Aften, det var det bedste og
det sundeste for dem, men kom de saa og vilde noget bestemt, og hun kunde mærke, det var alvor,
Værsgod, der er Pengene. Rejs af! (…) det var om at gjøre de kom til det, som Lysten var til fra
Barndommen af. Thea, der kom og bad om at komme paa Højskolen, Værsgod! (…) Jeg spurgte om
mig. Ja, du er paa din Bane; naar du lægger din Kraft ind dér, skal det nok blive til. Det er nu
noget, som mange ikke forstaar, men der ligger en stor Rigdom deri, at kunne forstaa Naturen.”
(Brev til Kr. Bjerre. 2.2.1889)
Katrine Bjerres ord har sikkert været til trøst og bekræftelse for Niels Bjerre, hvis livsbane jo var
ganske speciel og helt usædvanlig sammenlignet med de øvrige unge menneskers.
I de grundtvigske kredse kom både drenge og piger på højskole for at blive uddannet og dannet.
Selv var Niels Bjerre aldrig på højskole, men han besøgte flere gange højskoler, hvor hans fætre og
kusiner var elever, bl.a. Sorø Højskole, hvor han malede sit kendte billede fra foredragssalen. I
1889, da flere af omgangskredsens unge var bortrejst fra Lemvigegnen for at arbejde eller gå på
højskole, købte de unge en brevbog til at cirkulere mellem dem. Brevbogen skulle dog ikke kun
bruges til at formidle nyheder, men også viderebringe de tanker, som de hver især gik med. Og
Niels Bjerre beklager, at han ved én lejlighed har sendt brevbogen til en af sine kammerater, som
har fyldt den med pjat, for: ”Brevbogen er ikke for dumme vers, men for ord af mennesker”, skriver
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Bjerre3. Brevbogen blev hurtigt døbt Brevduen og er den håndskrevne forløber for den trykte årbog
Bjerreslægtens Brevdue, som slægtsforeningen siden 1947 har udsendt til den store slægt hvert år til
jul4.
Snyltedyrseksistensen
I slutningen 1880erne, hvor dette ungdomsliv fandt sted, var Niels Bjerre midt i 20’erne og netop
hjemvendt fra sin læretid i København, hvor han havde gået på kunstakademiet. Som ung og ukendt
kunstner har han ikke haft nogen væsentlig indtægt, udover hvad han kunne være heldig at sælge til
venner og familiemedlemmer. Uden fast bopæl var han en fri fugl, som boede skiftevis hos familie
og venner, i de første år mest i hjemmet i Nørrelund, men efterhånden også andre steder. Fra 1920
og til sin død havde Niels Bjerre fast vinteropholdssted i København. Oven over Café Milano på
Bülowsvej havde han sit atelier og et værelse. Ud over at male tilbragte Bjerre tiden i København
sammen med sine venner og kolleger samt med søstrene Martine, Mathilde og Christine, som var
bosat i hovedstaden. Martines mand - landmåler Simon Mouritsen - var Niels Bjerres nært
forbundne, som hjalp Bjerre med mange praktiske og økonomiske tjenester. Mouritsen tog sig ofte
af at sende Niels Bjerres billeder til købere, når Bjerre ikke selv var i København til at ordne
fragten, og han stod også for at modtage betaling for malerierne og forstrakte Bjerre med midler,
når han en gang i mellem kom i bekneb. Niels Bjerre holdt af sit vinterkvarter i hovedstaden, men
han længtes altid tilbage til Vestjylland. Hver sommer pakkede han sin kurvekuffert og rejste til
Lemvig for at slå sig ned for sommeren. På Nørrelund hos sin mor og stedfader og siden hos
halvbroderen Aken Thorndal med familie. Hos søsteren Ane Marie på gården Øster Paakjær i
Hygum opholdt han sig i lange perioder og brugte både søsteren og hendes børn som modeller i sit
arbejde. På Klostermølle i Gudum, Ellemose i Hygum og hos stationsforstander Bjørnholt i Vemb
Station var han flere gange sommergæst. Ellers indlogerede Bjerre sig på Harboøre Badehotel eller
Bovbjerg Badehotel for sommeren og brugte dem som udgangspunkt for sit arbejde.
Undertiden havde den unge Niels Bjerre det svært med sin omskiftelige tilværelse, hvor han boede
rundt omkring hos familie og venner uden at udføre et, i omverdenens øjne, reelt og nyttigt stykke
arbejde, som kunne bibringe ham føden. Han skriver om sine kvaler med denne
”snyltedyrseksistens”:
”I Familien hører jeg tit, at det kan være meget skjønt, at jeg er Kunstmaler, men hvad bliver det
til? De tror nok, der er Fremgang, men for andre Mennesker ser det alligevel noget sært ud, saadan
at gaa uden at fortjene det mindste. Aa, hvor jeg forbander denne saakaldte "kunstneriske
Uddannelse", der i Forbindelse med en tilvænnet Snyltedyrsexistens og adskilligt andet har gjort
mig aldeles uskikket til at leve i Verden, saadan som den er, uden at besvære andre Mennesker,
hvad jeg tit har følt med Frygt indtil Fortvivlelse. Hvis jeg bare vidste hvorledes det var mig muligt,
saa tog jeg strax fat paa noget hvorved jeg kunde tjene Føden paa en ærlig Maade, det er min Tro,
at jeg nok alligevel skulde naa frem til at male, for uden det kan jeg ikke leve, og saa tror jeg først
det vil blive sundt, hvad jeg maler, da jeg saa vil lære at se sundt paa Livet - det er ogsaa først saa,
at jeg vil kunne male med en god Samvittighed.” (Brev til Kr. Bjerre 7.4.1889)
Som årene gik, vænnede Niels Bjerre sig til den måde at leve på, ligesom hans omgivelser
angiveligt accepterede den - måske i takt med at Bjerres malerier blev mere anerkendte, og han
begyndte at kunne tjene penge på sin levevej. Den omflakkende tilværelse har hørt med til billedet
af ham som kunstner, og Bjerre skriver ikke mere om, at han er utilfreds med sit liv; tværtimod har
det sikkert passet ham godt at indlogere sig og rejse igen og slippe for at skulle have besværet med
alt det praktiske omkring husholdning. Han blev godt modtaget de steder, hvor han slog sig ned –
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ofte i lange perioder – for at male. Han var med sit stilfærdige og godmodige væsen vellidt af både
børn og voksne.

På Harboøre
Niels Bjerre holdt meget af Harboøre. Han havde kendt harboøreboerne fra barnsben og også malet
adskillige af dem. Efter den store drukneulykke i 1893, hvor 26 fiskere mistede livet på havet,
tegnede Bjerre en kultegning af hver af de druknede fiskere efter fotografier og forærede til de
efterladte. Niels Bjerre havde også et godt kendskab til missionen på Harboøre, som han bl.a.
skildrede i sit kendte maleri Harboøre, Guds Børn fra 1897. I arbejdet med dette billede foretog
Bjerre regulære feltstudier af bønnemøder på Harboøre, hvor han fik lov at sidde i stuen og iagttage
forløbet. Bjerre skriver om, hvordan han vandrede fra hjemmet i Nørrelund gennem det mørke
forblæste landskab for at komme til huset, hvor møderne blev holdt:
”Det kunde være uhyggeligt Søndag Aftner, maaske var der Selskab hjemme, at gaa derover i
Vintermørke og Slud. I Begyndelsen var det ikke uden med en vis Betagelse at jeg overværede disse
Møder, men deres Ensformighed svækkede efterhaanden Indtrykket af dem og saa holdt jeg op med
at gaa derover”5.
I sine breve skriver Bjerre flere steder om, hvordan han er taget til Harboøre for at betragte
begivenheder i det missionske miljø – ganske vist ofte med en vis kritisk ironisk distance. Han
deltog blandt andet i den navnkundige pastor Moes gudstjenester og møder i missionshuset og
havde derigennem et meget godt kendskab til missionen og ”de hellige”, som missionsfolkene
kaldtes. Bjerre var på en gang fascineret og frastødt af missionen. Det optog ham, hvordan
mennesker kunne tro på denne umiddelbare, næsten enfoldige måde, men samtidig brød han sig
ikke om det mørke indremissionske livssyn, den indskrænkethed og det åndelige hovmod, som efter
hans mening karakteriserede missionsfolkene6.
Forsamlingshuset
Niels Bjerre bidrog ved flere lejligheder til at udfordre og provokere missionsfolkene på Harboøre.
I 1901 var Bjerre med til at opføre et forsamlingshus i Harboøre by. Niels Bjerres halvbror Peter
Thorndal stod for byggeriet, og Niels Bjerre stod for udsmykningen af salen sammen med maleren
Ebbe Kornerup. Dette blev gjort efter alle kunstens regler: Rummets gulv og loft blev malet i en
stærk grøn farve som symboliserede livsglæde og virkelyst. Øverst på de kalkede vægge anbragte
Bjerre og Kornerup en frise af grønne irisplanter, og på endevæggen var Kundskabens Træ sat op i
stort format flankeret af to gule solsikker. Blomsterne strakte sig mod talerstolen og dermed mod
ordet og oplysningen, som var centrale begreber i Grundtvigs lære. Til indvielsen, som havde 300
deltagere fra hele landet, skrev Thøger Larsen en kantate af overvejende ateistisk tilsnit:
Er Kraften, hvorved Livet gror
af Verdens muldne Kloder
en kærlig Gud og Fader vor,
er Jordens Muld vor Moder
Af Muld og Hav sprang Livet frem
i fjærnt forglemte Tider
Til Muld og Hav gaar Livet hjem
hvergang det Døden lider7.
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(uddrag)
Hovedtaler var pastor Jensen, som var blevet afsat fra sit præsteembede, fordi hans forkyndelse af
evangeliet ifølge biskoppen ikke var forenelig med kirkens lære. En kreds af ikke missionske
harboøreboere støttede op om pastor Jensen og forsamlingshuset var bl.a. tænkt som samlingssted
om hans forkyndelse. I sin tale beskrev pastor Jensen to centrale huse på Harboøre:
”Der står her ovre i vor lille By 2 Huse, der ikke er beregnet til Boliger. Det ene er lavt og mørkt;
Taget er sort, og paa Væggene er malet underlige sorte Ord. Der samles mange og hører Tale om
Sorg og Synd, om Selvfornægtelse og Djævel.
Det andet Hus er vort Hus. Det er lyst, og der kan komme meget Lys, men aldrig for meget. Alt
herinde er grønt for at minde om, at vi lever og færdes paa den grønne Jord. Thi glemmer du dette
bare et Øjeblik, da er du et ulykkeligt Menneske. Vi er og skal være Mennesker. Tro ikke paa, at vi
skal være Engle; thi du bliver en meget daarlig Engel, fordi du er bestemt til at være Menneske.”8
Kredsen bag Harboøre forsamlingshus var ikke udpræget grundtvigsk. Forsamlingshuset blev opført
som en form for modvægt til missionshuset og Indre Mission, og huset var delvist finansieret af
midler samlet ind i resten af landet. Det var således ikke et solidt lokalt projekt, hvilket nok var
årsagen til, at forsamlingshuset i Harboøre fik en ret kort levetid og hurtigt gik hen i glemselen.
Klithuset
En anden form for provokation af missionsfolkene fandt sted i Klithuset på Harboøre, hvor Niels
Bjerre opholdt sig i flere perioder i årene 1912 – 1924. I huset boede fyrmester Rude, en farverig
personlighed med hang til flasken. I Klithuset kom også andre kunstnere samt bønder og fiskere fra
nabolaget, og der kunne ofte blive en vældig fest. Klithuset lå lige op ad jernbanen mellem Lemvig
og Thyborøn, og når Harboøretoget strøg forbi Klithuset, hilste fyrmester Rude gerne toget ved at
stå på hovedet midt i marehalmen! Husets navn var malet på et gammelt navnebræt fra et skib, og
ved festlige lejligheder vendte beboerne skiltet om, så der kom til at stå Victoria. Huset kom hermed
siden til at lægge navn til trinbrættet i Vrist med det stort klingende navn Victoria Street Station.
Det var småt med spiritusbevillinger på Harboøre, så brændevin måtte hentes i Brugsen i Klinkby
cirka 5 kilometer væk. Det var derfor belejligt med beliggenheden ved banen, for så kunne man
bestille varer i Lemvig og få dem leveret med toget. Det muntre liv i Klithuset har været et noget
usædvanligt indslag på det strengt missionske Harboøre. Niels Bjerre fortæller selv om, hvordan
Klithusets beboere tacklede ”de hellige”:
” Sagen er, at de Hellige ser skjævt til os, og dem er de Andre noget bange for, selv om de ikke vil
være ved det. Der er to af dem, Peder Hvas og Marinus Lilleøre, der har brændt paa mig med de
værste Skjældsord (uberettigede selvfølgelig) mod os og Huset, det er forfærdelig som den Slags
Mennesker kan være indskrænkede. Jeg synes, det er et dejligt Hus, og nu skal vi til at kalke og
male det, saa det kan skinne i Landskabet, til endnu mere Forargelse for de Hellige.” (Brev til
Simon Mouritsen 20.6.1913)
Kurvekufferten
En række somre fra 1925 og indtil 2. Verdenskrig tilbragte Niels Bjerre i selskab med Orla Buhl og
familie i dennes sommerhus Strandstuerne i Vrist på Harboøre. Bjerre ankom i taxa med sin store
kurvekuffert bag på. Kunsthistoriker Grethe Zahle, der som datter af Buhl også opholdt sig i
Strandstuerne, har beskrevet indholdet af Bjerres kurvekuffert således:
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I den kuffert lå stort set, hvad Niels Bjerre ejede af jordisk gods, i al fald hvad han behøvede en
lang sommer igennem. Øverst lå den store, sorte hat, den fine til at bruge på udflugter til Lemvig,
derefter det pæne tøj til samme formål. Staffeli og malerkasse, mange æsker med oliefarver, og lidt
blandet habengut nederst. (Zahle 1987:62)
Ved havet malede Niels Bjerre flittigt og i al slags vejr, og man kunne ofte se ham stå ude i klitterne
foran sit staffeli og med sin karakteristiske bredskyggede hat på hovedet. Mellem hattens skygge,
sin stok og sine pegefingre afgrænsede han maleriets motiv.
Niels Bjerres kurvekuffert kom sammen med hans hat og stok, malerkassen og andre efterladte
genstande til Lemvig Museum efter hans død i 1942. Landinspektør Mouritsen tog vare på Bjerres
ejendele og sørgede for, at de blev overdraget til museet.
Lemvig Museums bestyrelse havde i årene omkring 1940 arbejdet med planer om at oprette et
decideret kunstmuseum under Lemvig Museum i håbet om, at et kunstmuseum ville være mere
interessant for pengestærke fonde end et hjemstavnsmuseum. Planerne om et kunstmuseum løb ud i
sandet, men med velvillig hjælp fra Niels Bjerres arvinger og familie lykkedes det alligevel Lemvig
Museum at etablere en fin og repræsentativ samling af Bjerres værker, som ikke har sin lige andre
steder. Størstedelen af museets nuværende samling er skænket som gaver eller tilfaldet museet som
arv fra familien. Niels Bjerres søster Ane Maries arvinger skænkede i 1942 en stor samling
tegninger til museet, heriblandt mange af Bjerres tegninger fra akademiet. Halvsøsteren Mathilde
Thorndal skænkede i starten af 1940’erne en række tegninger til museet, og i 1948 arvede museet
en stor samling malerier, som havde tilhørt Bjerres halvsøster Christine Thorndal Sørensen. Den
voksende kunstsamling gjorde at udstillingspladsen på Lemvig Bibliotek blev for trang. Museet
havde i 1940 erhvervet Vesterhus, hvor den kulturhistoriske samling var udstillet, og bestyrelsen
gik nu i gang med at arbejde for en udvidelse. I 1958 kunne man så åbne den store røde tilbygning
til museet, der rummede både Thøger Larsens arbejdsværelse og den voksende malerisamling.
Siden er Lemvig Museum fortsat med at arbejde med Niels Bjerres kunst på forskellig vis. I 19992005 undersøgte museet fænomenerne vestjysk særpræg og vestjyske værdier, hvor vi bl.a. kiggede
på hvilken kunst og litteratur, der betyder noget for vestjyderne i dag. Her indtager Niels Bjerres
kunst en central placering for vestjyderne sammen med bl.a. Jens Søndergaard og Thøger Larsen.
Niels Bjerres billeder illustrerer nemlig ligesom Søndergaards billeder og Thøger Larsens digte
nogle af de helt store vestjyske værdier: Den storslåede natur, det varierede og ofte voldsomme vejr
og de store mennesketomme vidder. Bjerres billeder spejler de vestjyske værdier, og derfor har de
fortsat noget at sige befolkningen på egnen, ligesom udefrakommende vil fascineres og tiltrækkes af
motiverne.
Kunstnerlivet på Bovbjerg
I Lemvig Museums udstillinger fortælles historien om det lokale kunstnerliv, som Niels Bjerre var
en del af, og som særligt knyttede sig til Bovbjerg Badehotel. Hotellet var ejet af Niels Bjerres
fætter, Kristen Bjerre, der også var kunstmaler. På badehotellet kom i årene omkring år 1900
medlemmer af det bedre borgerskab for at holde ferie ved havet og bade sig i sol og bølger og for at
se og blive set af andre. Bovbjerg Badehotel var samtidig mødested for kunstnere og
kulturpersonligheder fra hele landet. Lyset ved havet og det majestætiske landskab omkring
Bovbjerg med det grønne bakkeland og det vældige hav tiltrak kunstnere som Jens Vige, Joakim
Skovgaard, Jens Søndergaard, Hans Brygge og Ebbe Kornerup. Og det kunstneriske miljø omkring
badehotellet tiltrak digtere og forfattere som Thøger Larsen, Johan Skjoldborg og Jeppe Aakjær.
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Kunstnerne mødtes på Bovbjerg og arbejdede, talte og festede sammen, lod sig inspirere af
hinandens arbejde, og prøvede af og til også kræfter med hinandens. Nogle, heriblandt Johannes V.
Jensen, kaldte kredsen omkring Thøger Larsen og Niels Bjerre for ”Den jyske bevægelse” og så i
dem en jysk pendant til Fynbomalerne. Thøger Larsen vægrede sig ved det udtryk, han følte sig
ikke som særligt jysk, Lemvigegnen var blot hans udgangspunkt for iagttagelsen af naturen og
verden. Niels Bjerre var tilsyneladende ret upåvirket af, hvad andre kaldte ham. For ham var det et
livsprojekt at skildre det vestjyske landskab i sin kunst og derigennem gøre befolkningen i
Vestjylland opmærksom på naturen og åbne deres øjne for den barske skønhed som omgav den – og
omgiver dem den dag i dag.
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Niels Bjerre utrykte erindringer s. 2 (Uttenreiters arkiv på Det Kgl. Bibliotek i København)
En anden kilde til Niels Bjerres liv og selvforståelse findes i hans erindringer, som han skrev til brug for Poul
Uttenreiters bog om ham, der udkom efter hans død i 1949. Erindringerne er især knyttet til Bjerres kunstneriske
produktion, og han fortæller om baggrunden for de enkelte værker, men også om de slægtninge, venner og kolleger som
omgiver ham og betyder noget i hans liv.
3
Brev til Kr. Bjerre 15.3.1889
4
Bjerreslægtens Brevdue forsøgtes første gang udgivet i trykt format i 1903 af Bjerreslægtens støtteforening. Niels
Bjerres fætter Markus Bjerre på Venø var redaktør på det første nummer, men udgivelsens indhold var for
kontroversielt med flere vittigheder af lettere erotisk karakter og mødte modstand hos flere familiemedlemmer. Ideen
med et slægtsblad blev først genoptaget i 1947. kilde: http://kroniken.bjerre.net/
5
Niels Bjerres utrykte erindringer, s. 27. (Uttenreiters arkiv på Det Kgl. Bibliotek i København)
6
Brev til Jakob Bjerre 14.4.1889
7
”Vor moder jord” fra kantaten blev senere indledningsdigt i Thøger Larsens første digtsamling Jord fra 1904.
8
Beskrivelse af rummet findes i Lemvig folkeblad 21.11.1901. Indvielsesfesten og talen er refereret i Lemvig Folkeblad
26.11.1901
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