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Foråret og sæson 2018 skubbet godt i gang. 

 

Museets hverdagsliv er om foråret på nogle punkter som i ethvert andet hus. 

Der gøres rent og ryddes op. Der ligger ganske mange papirlapper, som nu kan finde sin rette bunke eller gå i 

papiraffald og genopstå som digt, telefonbog eller noget tredje. 

Der er ting, der skal repareres, NU skal det altså være! Man er rundt i huset med et friskt blik og bliver inspi-

reret til nye tiltag og små forbedringer. 

Vi er så heldige, at støtteforeningens bestyrelsesmedlemmer har loyal og hjælpsom familie, der giver en 

hånd med, når det kniber. Det er næsten, som om vi har fået en pedel! Ting sker. Vi skal ikke engang vente 

eller stå i kø, tænk, hvad det betyder af lettelse! Stor tak! 

De frivillige på vagtholdet er ligeledes trofaste og parate til rengøring og bagning, når der er behov. Dét 

hjælper godt i indeværende halvår, hvor vi in-

gen ansatte har men selv klarer alle ærterne. 

Ud over forberedelse af Johs. V.’ s fødselsdag i 

januar og særudstillingen i april har vi ind imel-

lem syslet med andre og mindre ting. Bl.a. har 

en lille gruppe fra bestyrelsen hen over vinteren 

samlet navne og datoer på Johannes V. Jensens 

efterkommere. Den familiehistorie, vi fortæller 

på museet, begynder ved Johannes V.’ s farfar, 

væveren, og fortsætter med Johs. V. og fru El-

ses børn og børnebørn, som jo er med i mon-

trerne i form af billeder, skulpturer, effekter.  

Vi har kontakt med flere i familien, og det hæn-

der, vi får besøg af efterslægten som i foråret, 

hvor et oldebarn meldte sin ankomst. ”Jeg har 

altid fået at vide, jeg ligner min oldefar”, sagde 

Cecilie, ”og det gjorde hun, ”Tænk, at min ol-

defar var sådan én, man læser på et universi-

tet!”  Cecilie blev medlem af museet. Det er 

dejligt og interessant at møde de familiemed-

lemmer, der besøger museet for deres forfader. 

Børnebørn og oldebørn er ved at være registreret og landet på et stort stykke papir med yderligere plads til 

nye skud på stammen. 

Et slægtstræ kommer på væggen inden længe. 

Vi ser frem til højsæsonen og glæder os til at modtage forhåbentlig mange gæster og medvirke til, at enhver 

besøgende får en god museumsoplevelse, som for gruppers vedkommende og med forudbestilling kan supple-

res med kaffe og kage eller de fire stykker smørrebrød. Vel mødt! 

 

Mange forårshilsner,        

Else Marie Spanggaard Drost 

Her ses familien samlet ved Elses 70-årsdag i 1948 i lejligheden på 

Kastelsvej, som de flyttede til i 1944.  
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Af Hans Støttrup Jensen 

Lørdag d. 20. januar gik flaget til tops på Johannes V. Jensen Mu-

seet. Det var forfatterens 145 års fødselsdag. Men festivitassen 

på museet denne dag hang nok så meget sammen med en ganske 

særlig bogudgivelse, nemlig publikationen af samtlige Johannes V. 

Jensens Himmerlandshistorier, for første gang forsynet med kom-

mentarer og noter. Pragtudgaven skyldtes museets gode venner, 

litteraterne Aage Jørgensen og Per Dahl. Receptionen i anledning 

af udgivelsen var henlagt til museet, der samtidig åbnede en sær-

udstilling med både nulevende og afdøde kunstneres illustratio-

ner til Himmerlandshistorier. 

Det blev en forrygende lørdag på museet med et sandt fest-

fyrværkeri af taler og musikalske indslag. Gyldendals litte-

rære direktør, Johannes Riis, holdt en fremragende festtale, som var et vittigt og skarpt dementi af ordsproget ”På din 

maske skal jeg kende dig”. For – som han sagde – hvordan i alverden skulle man ved synet af Johannes V.’s forkrampede 

og arrogante ydre bære sig af med at kende den rigdom, fantasi og frodighed og det lune og humør, der skjulte sig bag 

masken. 

Antikvarboghandler Chr. Kaaber, som til dagens udstilling hav-

de udlånt en smuk serie førstetryk af Jane Muus’ træsnit til 

Himmerlandshistorier, betegnede i sin tale sig selv som en Jo-

hannes V.-nørd og tilføjede: ”Derfor er det jo fuldstændig som 

at være i sit rette element her på museet”. 

Endelig gav de to udgivere, Per Dahl og Aage Jørgensen, deres 

”barn” kloge ord med på vejen. 

Imellem talerne sang et talstærkt og veloplagt publikum med 

på Johannes V.’s sange og lyttede til flot, ægte og medrivende 

himmerlandsk spillemandsmusik fremført af en lokal trup. 

 

 

 

Receptionen sluttede sædvanen tro af med vin, kanapeer og hyg-

geligt samvær. 

 

Det var en dag der duftede af Himmerland. 

 

 

Himmerlandshistorierne fik nye ben at gå på 

Johannes Riis, Chr. Kaaber, Aage Jørgensen og Per Dahl 

Johannes Riis holder festtalen 

De himmerlandske spillemænd 
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”På din maske skal jeg kende dig,” tænkte jeg, da jeg 

her for ganske nylig for første gang så omslagene til Det 

Danske Sprog- og Litteraturselskabs to bind med Johan-

nes V. Jensens samlede Himmerlandshistorier, og kun-

ne ikke lade være med at trække lidt på mit indre smile-

bånd. ”På din maske skal jeg kende dig,” som Karen Bli-

xen så programmatisk sagde. Ha, sagde jeg til mig selv 

og grinede som sagt lidt ved mig selv og tænkte igen 

som så mange gange før, at kære baronesse, den erklæ-

ring har jeg godt nok meget, meget svært ved at forstå, 

endsige se visdommen i, det har jeg altid haft, og i hvert 

fald i forbindelse med tilfældet Johannes V. Jensen vir-

ker den helt og aldeles meningsløs. 

 

For hvordan i alverden skulle man på Johannes V. Jen-

sens maske bære sig ad med at kende den rigdom, den 

frodighed, den fantasi, det lune, det humør, det tempe-

rament, den menneskekundskab, der skjuler sig bag 

hans maske, den maske, Johannes V. Jensen dyrkede og 

plejede og værnede om i årtier, og dét både indædt og 

nidkært. En maske havde han, ja, og det var, som om han 

ikke ville lade ane så meget som en eneste sprække i den 

maske, det var, som om han ville modbevise Leonard Cohens 

meget senere diktum, for hvis der var et sted, hvor der ikke 

var ”a crack”, en sprække, hvor lyset kunne trænge ind, ja, så 

var det i Johannes V. Jensens maske. Johannes V. Jensens 

maske lod ikke ane meget mere end forkrampet alvor, hu-

morforladt afvisning, utilnærmelighed, umådelig arrogance. 

 

Uanset om det er Valdemar Andersen, der maler ham nede-

fra med høj flip, om det er Regnvald Blix og Eigil Petersen, 

der tegner ham, ligeledes med fadermorder, eller om han 

optræder på fotografier, ja, så er det den figur, den maske, 

der træder frem og gør ham til den uindtagelige fæstning, 

han havde valgt at lade sig se som, og på trods af ihærdig 

søgen blandt de utallige billeder af ham er det kun lykkedes 

mig at finde to fremstillinger af Johannes V. Jensen, hvor han 

vender en anden side til. Der findes et tydeligvis omhyggeligt 

iscenesat foto af den unge Johannes V. Jensen, hvor han op-

træder sammen med sin ven Rasmus Fog med lang pibe og 

smørret grin, og her ser både han og Rasmus Fog vældig jovi-

ale og muntre ud, og så er der et fotografi fra hans ældre 

dage, hvor han sidder og smiler ganske bredt, men med an-

sigtet vendt bort, vendt langt ud mod venstre og uden mind-

ste form for øjenkontakt med hverken fotograf eller betrag-

ter. 

Hans søster Thit beskrev ham et sted som ”et omvandrende 

Stivkrampefantom”, og man ser det for sig, det var meget 

sigende og anskueligt og ikke ligefrem elskværdigt ment, og 

Johannes Riis’ tale  

i anledning af  

receptionen og  

udgivelsen af  

Himmerlandshistorier 

 

 

 

 

 

Holger  

Winthers 

livsmaske af 

forfatteren 

Karen Blixen 

(1885-1962)  

Johannes V. Jensen |  

Valdemar Andersen  (1875-1928) maler, tegner 
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det kunne man tale længe om; men det betød nu alt sam-

men ikke, at han ikke kunne smile eller le. Hans forlægger 

Frederik Hegel omtaler ham ganske vist som 

”Stenansigtet”, men skriver også i sine erindringer, hvor 

han på ingen måde rutter med lovordene om forlagets 

forfattere: 

”Naar Johannes V. Jensen pludselig ler under en Samtale, 

er det næsten som om et nyt og fremmed Menneske sad 

overfor En. Smilet kan baade være mildt og ondt, men 

man kan godt se, at det i hvert Fald ikke bliver smurt til 

Dagligdagsbrug.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”På din maske skal jeg kende dig,” sagde Karen Blixen, 

Karen Blixen, der sluttede pagt med både djævel og men-

nesker og tog højde for sin udmelding ved at udstyre sig 

selv med maske efter maske. Hun stafferede sig ud som 

Pjerrot, i haremsdragt og med strudsefjer og turban og 

pelskraver af både ræv og leopard og med hatte, der ikke 

lader vores dronning noget efter i spektakulær opfind-

somhed. Hun ser skiftevis imødekommende og fjernt op-

nåelig ud, indladende og dæmonisk i al sin indrømmet 

originale og kreative selviscenesættelse; eksotisk og flot 

ser det ud; indimellem kan man næsten, hvis man er i det 

humør, komme til at tænke, at hun kunne forveksles med 

et omrejsende karneval. 

Man kan dårligt forestille sig to mere forskellige forfatter-

typer end Karen Blixen og Johannes V. Jensen, det skulle 

da lige være Karen Blixen og Martin A. Hansen. Ham fandt 

Blixen det også vanskeligt at omgås, selvom det lå ligefor i 

kredsen af hereticanere og deslige, og da hun blev 

bedt om at omdanne hans navn til et anagram, blev 

resultatet ”Han er min satan.” 

Blixen må i det hele taget have haft det lidt svært med 

disse lidt landlige, bondefødte typer, hun følte sig tilsy-

neladende lidt utilpas, lidt ubehagelig til mode ved at 

være i selskab med dem; de må have været lige i nær-

heden i hendes barndom deroppe omkring Rungsted-

lund, men hun havde nok forsømt at pleje nogen vide-

re omgang med dem, og man kan næsten ikke lade 

være med at komme i tanker om den velkendte histo-

rie om et møde mellem Blixen og Jensen. Den vil jeg 

her genfortælle i en version, der afviger en anelse fra 

den gængse, nemlig i én, som Jes Stein Pedersen gen-

gav i sin klumme ”Bibliopaten” i Politiken for nogle år 

siden. 

Nytårsaften 1946/47 fejrede Else og Johannes V. Jen-

sen hos Edith og Hartvig Frisch, den socialdemokrati-

ske politiker, der blev undervisningsminister og bl.a. fik 

afskaffet spanskrøret og til gengæld fik indført bol-

leået, små begyndelsesbogstaver i substantiver og 

skulle, ville og kunne i stedet for skulde, vilde og kun-

de. En tredje gæst var Karen Blixen; historien lyder 

sådan her i Jes Stein Pedersens gengivelse, og det skul-

le ikke undre mig, om den er sand: 

”Både Karen Blixen og Johannes V. Jensen var nære 

venner af familien Frisch, men havde aldrig truffet hin-

anden. Denne nytårsaften mødte de hinanden for før-

ste gang, og det blev ikke så givende som forventet. 

Baronessen ankom standsmæssigt med privatchauffør 

Petersen fra Rungstedlund. Hun bar en sort silkekjole 

med abeskind slynget om halsen.  

Hun var smuk, og man var fascineret af at se på hende. 

Hun havde Johannes V. Jensen til bords. Hendes evne 

som fabulerende storyteller er kendt, og det var spæn-

dende at høre hende fortælle om sit Afrika, om jagter 

på vilde dyr, navnlig løvejagter. En af de andre gæster 

supplerede med at fortælle om elgjagt i Sverige. 

Johannes V. Jensen kunne være fåmælt i selskab, sad 
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bare og lyttede og sagde ingenting, og da samtalen var 

ved at gå i stå, spurgte baronessen: ”Har De aldrig væ-

ret på jagt, Jensen?” Johannes V. Jensen havde en vane 

med at rimpe munden sammen som en hønerumpe og 

ligesom gnaske på sin tunge, muligvis for at få tid til at 

tænke sig om, før han gav et svar. 

”Jo,” sagde han, ”men kun på rottejagt,” og i samme 

øjeblik bevægede man sig fra Afrikas vidder med masai-

er, zebraer, giraffer og løver tilbage til Københavns bag-

gårde med rotter. Emnet var udtømt, og det var tyde-

ligt, at de to ikke havde samme kemi. Johannes V. Jen-

sen kommenterede senere begivenheden med følgende 

replik: ”Det kom der ikke noget føl ud af.”” 

Og nu er vi fremme ved afvigelsen, ikke sandt? Det ple-

jer at være en kalv, der ikke kom ud af det, ikke et føl; 

og det var kalven, der optrådte i fx Thorkild Hansens 

tale, da han takkede for Nordisk Råds Litteraturpris i 

1971; men kalv eller føl, det gør jo strengt taget ikke 

den store forskel. Pointen, essensen, substansen er den 

samme. 

 

Jens Smærup Sørensen, der voksede op i landsbyen 

Staun i nærheden af Nibe, der nu takket være de mo-

derne kommunikationsmidler ligger noget tættere på 

Farsø end for godt hundrede år siden, skriver i sin sene-

ste bog, Refleksioner, om, hvordan verden er blevet 

skabt for os alle sammen ved at blive fortalt, ikke alene 

gennem, hvad han kalder ”hverdagsfortællinger”, altså 

dem, der handler om vores umiddelbare omgivelser og 

om, hvordan de får navne og dermed hver især eksi-

stens for os, men også om, hvad han kalder 

”fritidsfortællinger”, dem, der handler ”dels om byens 

folk, dels om nogle andre der ligesom altid havde været 

der, men igen og igen – også dét var livet om at gøre – 

måtte erindres. Det blev hos os til fortællinger om figu-

rer som Tordenkalven og folkene på Syvsovergården, og 

jeg hørte dem fra min far, mange år før jeg lærte at og-

så Johs. V. Jensen engang havde hørt dem. Og ligesom 

han i sine genfortællinger henlagde dem til Farsø-

kanten, udspillede de sig i min fars udlægninger på vo-

res egn. Det gjorde i øvrigt også alle de historier, Albert 

Dam tog med i sin Morfars by, skønt de ifølge ham skul-

le være foregået helt nede ved Skanderborg.” Og sådan 

har Smærup Sørensen det for den sags skyld også med 

alt, hvad han hørte om fra bibel- og danmarkshistorien. 

Han kendte lige nøjagtig den plet på den mark, hvor David 

fældede Goliat, og ”et af skurene nede ved fjorden gem-

te, ud over meget gammelt skrammel og endnu brugbart 

fiskegrej, på min klare erindring om Krakas forberedelser 

til mødet med Regnar Lodbrog på hans gård længere op-

pe i byen. Og skulle Jesus på besøg i Peters hus, så vidste 

jeg da hvor det lå, og det virkede helt ligetil når jeg ved 

sådan en lejlighed kunne se ham dreje om hjørnet ved 

brugsen og gå østerud mod engene.” 

Det er jo ikke mindst det, litteratur kan, det er ikke 

mindst det, vi har litteraturen og kunsten til, altså til at få 

os til at se, til at se mere, end vi kunne før, evnen til at 

genkende de andre og deres ejendommeligheder i os 

selv, dét langt hellere end at genkende os selv i andres 

særheder. Det er det, vi kan bruge til gøre verden større 

for os. Det er det, der kan være med til at få os til at føle 

os mere fortrolige med verden, få os til at føle os mere 

hjemme i den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I min barndom på gården ovre på Mors var det ikke histo-

rier om Tordenkalven og Syvsovergården, jeg hørte, der-

fra var der et godt stykke vej både til Farsø og til Johannes 

V. Jensens forfatterskab, Tordenkalven og Syvsovergår-

den måtte jeg læse mig til; men jeg hørte lignende histori-

er om særlinge og mindeværdige begivenheder i både 

Nørre og Sønder Herred, og hvad jeg især genkender fra 

Johannes V. Jensens Himmerlandshistorier, er sprogtonen 

og temperamentet. Begge dele er så helt ind til marven, 
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så helt umiskendeligt jyske, og det gælder, hvad enten det 

handler om manddomskraft og handlekraft og den tydelige 

optagethed af og beundring for begge dele, sådan som vi 

fx ser det i historien om ”Jens”. Jeg genkender også den 

underspillede ømhed og forståelse for husdyrene og deres 

behov og for det irrationelle og den gode vilje som i histo-

rien om ”Ane og Koen”, som min bedstefar og Moster 

Nanna, der var fra Salling og læste bøger, havde læst og 

fortalte for os; og også på Mors kendte man til folk, der 

som Jokum Stisen i ”Herremandens Træsko” havde sat går-

den til ved spil eller anden form for dumdristigt overmod. 

Der var også historier om folk, der som Christen Sørensen i 

”Kirstens sidste Rejse” var blevet udsat for strabadser, de 

aldrig før havde kendt til, og havde fået dem til at reagere 

på samme måde, som Christen Sørensen, gjorde, altså ved 

at træde helt ud af sig selv og sin vante rolle og sige og 

gøre og reagere så ujysk, som det aldrig ville være sket, 

hvis han havde været ved sine fulde fem.  

Jeg er født samme år, som Johannes V. Jensen døde; der er 

mange år imellem både os og vores erfaringer om livet på 

landet; men når jeg tænker tilbage på min egen barndom 

for nu over et halvt århundrede siden, genkender jeg til 

fulde dén iboende bevidsthed om, at det er en uigenkalde-

ligt svunden tid, Johannes V. Jensen har skrevet sine Him-

merlandshistorier med. Han begyndte sin forfatterkarriere 

med at skrive på sine erfaringer fra sin samtid, fra halvfem-

serne og dekadencen dér, hvor han nok havde været med 

og gjort sig gældende i både journalistik og litteratur, men 

aldrig fandt sig rigtig hjemme. Sine to første romaner kom 

han til at opfatte som en blindgyde, dem afskrev han fra sit 

forfatterskab, og det blev ved at se sig tilbage, det blev i 

stoffet fra hjemegnen, at han fandt ny kraft og inspiration. 

”Jeg selv er Bonde,” skrev han til Peter Hansen, da Bonde-

malerstriden brød ud, det gentog han flere gange; men det 

passer ikke, Himmerlandshistorierne er ikke skrevet af en 

bonde, både miljø og personer er nok beskrevet med re-

spekt og indfølelse, med kærlighed til landskabet, ja, be-

stemt da; men de er også skrevet med en viden om de 

snævre rammer for menneskelig udfoldelse, som bondeli-

vet dikterer, en viden, man kun kan erhverve sig og først 

bliver rigtig opmærksom på, hvis man også har set noget 

andet i en verden udenfor og ikke mere anser det givne 

som den eneste mulighed, eller mere anser noget for en 

selvfølge. Himmerlandshistorierne er skrevet af en betrag-

ter, der nærmer sig sit stof med fortrolighed fra forti-

den, men med et blik, der er skærpet og justeret af er-

faringer fra en helt anden verden. 

Det er deraf spændingen i Himmerlandshistorierne 

stammer, fra bevidstheden om, at ophavsmanden har 

oplevet en svunden verden på nærmeste hold, en ver-

den med normer, som tiden er løbet fra, og som aldrig 

kommer igen, men uden på nogen måde at være fuld-

kommen repræsenterende en helhed med sammen-

hæng og konsekvens og tillid til egne regler. 

Alt dette har selvfølgelig kun kunnet lade sig gøre, fordi 

Johannes V. Jensen har det helt enestående greb om 

det danske sprog. Han kan få sproget til at føje sig efter 

hans mindste vink, han kan få det til at synge og danse, 

han kan få det til hvad som helst, han kan slå til og stry-

ge læseren med håret, han kan være nænsom og 

ubarmhjertigt hård, han kan gestalte, han kan fremkal-

de billeder og situationer, så de står knivskarpt for læ-

seren, han kan anslå en stemning, der pludselig bliver 

ulidelig i al sin idyl, fordi man ved, at dette her er for 

godt til at være sandt, som det sker fx i slutningen af 

”Elses Bryllup”.   

Han er en sprogets suveræne mester, og Agnete Stjern-

felt, der er en af vore allerdygtigste og mest respektere-

de oversættere, som i en rasende fart og som den na-

turligste sag af verden oversætter fra både engelsk, 

Relieffer af billedhugger Franz V Hansen. 

Motiverne er fra Syvsoverne, Tordenkalven og Prangeren.  

Udlånt til Johs. V. Museets særudstilling 2018 
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fransk og svensk, sagde i et interview i Berlingske Ti-

dende her sidste lørdag, at hun hvert år genlæser 

Kongens Fald, og det gør hun, fordi hun nok en gang 

vil mindes om, hvor stort og rigt og mangfoldigt det 

danske sprog er, hvis man har mod til at bruge det. 

Det er godt set, og alle vi andre, der også agter og 

ærer det danske sprog, burde gøre som Agnete 

Stjernfelt: Der findes næppe en bedre måde at få den 

viden om det danske sprog bekræftet.  

Hvad skylder vi Johannes V. Jensen mest for? For Him-

merlandshistorierne og det indblik de gav i en svunden 

verden og dens bestemmelser? For at han satte ny 

strøm til det danske sprog og dermed fornyede det og 

gav det friske kræfter fra reservoirer, som både Blicher 

og Aakjær allerede havde skaffet sproget adgang til, og 

hvis sluser Johannes V. Jensen for alvor fik åbnet for. 

Det forholder sig heldigvis sådan, at de to spørgsmål 

ikke kan stilles hver for sig. Det forudsætter hinanden. 

Heldigvis. 

Og hermed vil jeg gerne takke ikke bare Johannes V. 

Jensens arvinger, men også Det Danske Sprog- og Lit-

teraturselskab for arbejdet med Himmerlandshistorier-

ne og den flotte, gedigne samlede udgave af dem.  

Takket være Per Dahl og Aage Jørgensen står den nu 

færdig, klar til at vise nye læsere indenfor i en svunden 

verden. Her står den lyslevende, autentisk, med selv-

oplevelsens umiskendelige præg, et præg, der slår 

durk igennem alle masker. 

 

”På din maske skal jeg kende dig,” sagde Karen Blixen.  

Nej, kære baronesse, vi skal ind bag masken, det er 

der, skattene findes. Det er dér, det er værd at lede.  

 

 

 

 

Maleri inspireret af 

himmerlandshistorien 

Wombwell.  

Malet af Mads Nørbæk 

Pedersen 2017  
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Familien bader i Tibirke—Fotografi taget af Johannes V. Jensen, ca 1930. 
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Åbning af særudstillingen 7. april 2018: 

 Jensen og Naturen. 

 
 

Af Else Marie Spangaard Drost 

 

Det lange træk fra idé over udveksling af tanker og forslag til konkrete billed- og tekstvalg under 

overskriften Jensen og Naturen var nået i mål. Tiden var opbrugt, og resultatet landet som en sam-

menhængende helhed, der blev overladt til at leve sit eget liv uforstyrret på museets vægge. 

 

Det er en stor tilfredsstillelse og glæde at nå til det punkt. Så kan man begynde at se frem til åbnin-

gen af udstillingen. Gæster skal inviteres og det endelige program for dagen lægges. Festtaleren har 

for længst givet tilsagn – et meget vigtigt punkt. Der er endnu tid til at kigge alt efter i sømmene og 

ordne de allersidste småting, og har vi nu husket ditten og datten … 

 

Aftenen før gøres der klar med stole; antallet drøftes, 40, 60 eller 80? – 60! 
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Dagen oprinder, og flaget hejses. Kl lidt i 14 

er stolene ved at slippe op, flere må hentes. 

Mange er kommet i god tid, men stadig flere 

kommer til – der er ca 80 i alt. ”Det er i dag 

et vejr, et solskinsvejr” synger vi, inden der 

bydes velkommen. Chr. Mejdahl, en stovt, 

vesthimmerlandsk bonde med en flot poli-

tisk karriere bag sig, holder en vel gennem-

tænkt tale. Folk lytter. Alle har blikket rettet 

op mod det hjørne, hvor taleren står; lige 

ved siden af hænger Hans Smidths store ma-

leri, Hedebønder, og fungerer som illustrati-

on til talen. 

Som altid synger vi også denne dag af Johannes. V. ’s egen produktion. 

Vi har desuden et musik-indslag på fløjte og klaver - melodier med relation til Johannes V. og naturen. 

Nogle af særudstillingens tematikker er udfoldet i udstillingskatalogets artikler og i et mindre skrift af A. B.    

Vogel Hansen, Dansk Naturfredningsforening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens sidste punkt er kanapeer og vin, der indtages til megen god og munter snak, mens en sand folkevan-

dring finder sted mellem de forskellige afsnit af Jensen og Naturen og videre rundt i huset. 

Udstillingen følges op af to ture, den 9. juni og 1. september, tilrettelagt sammen med Dansk Naturfrednings-

forening, som er én af udstillingens samarbejdspartnere. En anden er Hedeselskabet, hvis projektlederchef, Vi-

beke Højen, holder foredrag på museet. 

 

Se arrangementskalenderen. 
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Johannes V. Jensen Museet 

Arrangementskalender forår/sommer 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredag d. 4. maj kl. 15.30:  
Overrækkelse af Johannes V. Jensen Museets Nobelpris for skoleelever 
Vinderne af Johannes V. Jensen Museets nobelpriskonkurrence for skoleelever får overrakt deres præmier ved en festlighed på museet. 
Festtale v. borgmester Per Bach Laursen og prisoverrækkelse v. forfatter Knud Sørensen og Caroline H. Heidemann, prisvinder 2016. 
Der serveres vin og kanapeer. 
Entré: Medlemmer 50 kr., andre 70 kr. 
 
 

Lørdag d. 26. Maj kl. 14.00:  
Johannes V. Jensens naturdigtning 

I tilknytning til særudstillingen "Jensen og Naturen" vil Ole Wøide læse tekster, der viser forskellige sider af Johannes V. Jensens natur-
glæde, og tale om disse teksters budskab til vores nutid. 
Efter oplæsningen er der mulighed for at bese særudstillingen. 
Der serveres kaffe m. kage. 
Entré: Medlemmer 40 kr., andre 60 kr. 
 
 

Lørdag d. 9. juni kl. 13.00 – 17.00:  
Bustur gennem Johannes V. Jensens Vesthimmerland og vandretur i Hverrestrup Bakker 

Vi følger i nobelprismodtagerens fodspor til steder, som havde stor betydning for ham i hans ungdomsår. I Hverrestrup Bakker er der 
indlagt en travetur, hvor der berettes om områdets natur- og kulturhistorie.  
Husk passende fodtøj til travetur.  
Tilmelding: Senest onsdag d. 6. juni til vesthimmerland@dn.dk, tlf. 4051 5213 eller johannesvjensenmuseet@gmail.com, tlf. 2442 0125 
ell. 2275 3544 
Pris: 150 kr. inkl. bus og kaffe m. brød 
 
 

Tirsdag d. 12. juni kl. 19 – 21:  
Byvandring i Thit og Johannes V. Jensens fødeby Farsø 

Med udgangspunkt i mindestuen for Thit Jensen fortælles om Thits spændende liv. Derefter går turen gennem Farsø by, hvor der beret-
tes om steder, som havde stor betydning for familien Jensen og de to søskende Thit og Johannes - bl.a. kirken og kirkegården med fami-
liens gravsted, og Johs. V.’s fødehjem, som i dag er museum for forfatteren. Til slut rundvisning på Johs. V. Museet og en kop kaffe. 
Pris: 50 kr. inkl. entré og kaffe på Johannes V. Jensen Museet 

 
 

Torsdag d. 21. juni kl. 19.30 – 21.00:  
Omvisning i museets særudstilling ”Jensen og Naturen” 

Hør om Johannes V.'s naturbegejstring, om hans kamp for fredningen af De Himmerlandske Heder og om hans eminente skildringer af 
dansk vejr, landskaber og årstider. 
Aftenen afsluttes med en kop kaffe m. kage. 
Entré: 50 kr. inkl. kaffe og kage. 
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Lørdag d. 7. juli kl. 14.00 – 16.00:  
Lørdagsmatiné med foredrag og koncert 
Rune Engelbreth Larsen, idéhistoriker, forfatter og medlem af Etisk Råd holder foredrag med temaet ”Naturens egenværdi – og hvorfor 
vildere natur er mulig og vigtig i Danmark”. Rune Engelbreth har netop udgivet bogen ”Vildere vidder i dansk natur”. Det musikalske ind-
slag leveres af en trio bestående af Henrik Platz (vokal og guitar), Mikkel Uttrup (guitar) og Jens Nørgaard (bas). Koncerten tager ud-
gangspunkt i albummet ”Nu kommer lyset”, som er en kombineret CD & Bog med Henrik Platz’ nye musikalske fortolkninger af Johannes 
V. Jensens skønne naturdigte. 
Der serveres vin og sandwichs. Entre medlemmer 50 kr., ikke medlemmer 70 kr. 
 

Tirsdag d. 10. juli kl. 19 – 21:  
Byvandring i Thit og Johannes V. Jensens fødeby Farsø  
Se beskrivelsen d. 12. juni 

 

 

Onsdag d. 8. august kl. 19 – 21:  
Byvandring i Thit og Johannes V. Jensens fødeby Farsø  
Se beskrivelsen d. 12. juni 

 

 

Lørdag d. 11. august kl. 14.00 – 16.00:  
Lørdagsmatiné med fællessang og musik 
 Sommerstemninger i danske og nordiske sange og viser. Vi skal synge sammen, og der bliver lidt at lytte til.   

Else Bisgaard og Else Marie Spanggaard Drost (klaver) fortæller undervejs. 

Karen Bak Rolskov medvirker på fløjte. 

Der serveres hvidvin og frugt.  

Entre medlemmer 40 kr., ikke medlemmer 60 kr. 

 

 

Lørdag d. 1. september kl. 13 – 17:  
Johannes V. Jensen og De Himmerlandske Heder  
– en tur til De Himmerlandske Heder  
Vores tur til hederne begynder på Johannes V. Jensen Museet i Farsø. Her ser vi museets særudstilling ”Jensen & Naturen” og indtager en 

let frokost. Lektor Aage Jørgensen fortæller under spisningen om Johannes V.’s engagement i kampen for fredningen af danske landska-

ber. Herefter går turen til De Himmerlandske Heder i egen bil med stop ved en række udvalgte udsigtspunkter og mulighed for traveture 

på heden. Undervejs berettes der om hedernes natur- og kulturhistorie. 

Tilmelding: Senest onsdag d. 29. august til vesthimmerland@dn.dk, tlf. 4051 5213 eller johannesvjensenmuseet@gmail.com, tlf. 2442 

0125/2275 3544 

Pris: 100 kr. inkl. frokost på museet med øl/vand og snaps 

 

 

Onsdag d. 19. september kl. 19.30:  
Hedeselskabets udvikling gennem tiderne v. projektchef Vibeke Højen 
I 2016 fejrede Hedeselskabet sit 150 års jubilæum. Vibeke Højen fortæller om selskabets oprettelse, dets allerførste aktiviteter og de 

mænd, der stod i spidsen for selskabets bl.a. E. M. Dalgas. Hedeselskabet blev stiftet med det formål at frugtbargøre de jyske heder. I takt 

med nye behov og ændret natursyn har Hedeselskabets omlagt sin indsats og arbejder i dag med langsigtet udvikling, benyttelse og be-

skyttelse af naturen. 

Entre: 40 kr. for medlemmer, 60 kr. for andre inkl. kaffe og kage. 

 

Sammen med musikhuset ALFA undersøger museet mulighederne for en intimkoncert i sidst på sommeren/efteråret. 

mailto:vesthimmerland@dn.dk
mailto:johannesvjensenmuseet@gmail.com
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Museets åbningstider  

 

Alle åbningsdage fra  

kl.11.00-16.00  

1. april - 1. november åben  

torsdag-fredag-lørdag-søndag  

Palmesøndag - 2. påskedag åben 

alle dage  

Uge 27 - 32 åben alle dage  

Uge 42 åben alle dage  

 

Grupper efter aftale hele året  

 

Støtteforeningens  

Bestyrelse: 

 

Formand:  

Else Marie Spanggaard Drost.   

Næstformand og sekretær:  

Hans Støttrup Jensen  

Kasserer:  

Esther Sørensen 

Lizzi Husted. 

Inger-Lise Jæger 

Suppleanter:  

Inge Lund 

Ole Wøide 

Søndergade 48, 9640 Farsø 

Tlf. 98 66 67 88   

www.johannesvjensenmuseet.dk 

johannesvjensenmuseet@gmail.com 

Farsø set fra syd. Malet af Johannes V. Jensen 1890.  


