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MERETE VIGEN HANSEN
EN FYNBO KRYDSER MINE SPOR – JOHANNES LARSEN
OG FILSØ

Det er som om Johannes Larsen bliver ved med at krydse mine spor. Han kom
på min vestjyske barndomsegn, ved Filsø, gennem mere end 30 år, første gang
i 1913. En egn han kom til at holde så meget af, både naturen, og fornemmer
jeg efterhånden, også folkene i det vestjyske. Da den sidste del af søen blev
udtørret til landbrugsjord i 1940’erne, blev det Larsen for meget, og han kom
ikke mere til det vestjyske.
Som ung flyttede jeg til Kerteminde og lærte Larsen at kende, da jeg boede
der gennem syv år. Dog lærte jeg ham kun at kende som kerteminder, først
senere opdagede jeg, at vi havde vandret ad de samme stier omkring Filsø.
Jeg vendte tilbage til det vestjyske og bosatte mig ikke langt fra Filsø med min
familie. Her krydsede han igen mine spor, da jeg fik job som formidler på
Nymindegab Museum, hvor historien om hans tid ved Filsø blev fortalt, og vi
havde en håndfuld af hans malerier. Jeg opdagede værdien i hans malerier som
dokumentation af det landskab, jeg formidlede, og ikke mindst forandringerne
i de år han kom ved Filsø.
I 2010 blev det kendt, at Aage V. Jensen Naturfond ville igangsætte
genopretningen af Filsø, efter at den var blevet udtørret og omdannet
til landbrugsjord fra 1852 og frem til efter 2. verdenskrig. Min glæde over
naturgenopretningsprojektet var ubeskrivelig stor, og her krydsede Larsen igen
min vej, for ligesom han var naturfredningsmand i det fynske og kæmpede
indædt for at redde det sidste af Filsø i 1940’erne, så er jeg naturfredningskvinde
her i det vestjyske og kunne kun lade mig inspirere af hans ihærdige arbejde.
Larsen kæmpede for at redde Filsø fra udtørring, nu skulle jeg så være med
i arbejdet for Filsøs fremtid som sø igen, da jeg blev udpeget til at sidde i
fondens Naturråd for Filsø. Et spændende stykke arbejde for naturen og et
historisk stort naturgenopretningsprojekt, der også blev afsættet for, at jeg
sprang ud som selvstændig kultur- og naturformidler i 2013 med Filsø som
kerneområde.

dagbogsnotater og breve hjem giver det er ret præcist billede af Filsø som
fuglelokalitet og livet ved søen på Larsens tid. En af de historier jeg også
folder ud, når vi taler natur før og nu, var Larsens rolle i at fasttømre et nyt
syn på naturen. Ikke kun som noget mennesket skulle betvinge og drage nytte
af, han fik italesat, at naturen har en værdi i sig selv, og at naturen skal vi passe
på og værne om.

Følgende opslag:
Johannes Larsen: Sangsvanerne letter,
Filsø. 1926. Olie på lærred. 193 x 262
cm. Privateje, deponeret på Johannes
Larsen Museet. Foto: Jakob Gaasvig,
Inferno.

Johannes Larsen boede i Jægerhuset på Henne Kirkeby Kro, når han var ved
Filsø for at male og gå på jagt; det var en træbarak, hvor jagtfolkene holdt til.
På kroen er der stadig spor efter fynboen og enkelte af hans værker, og suiten i
den nye moderne udgave af Jægerhuset er dedikeret til Larsen. De sidste tre år
har jeg sammen med kroen holdt Johannes Larsen-frokoster, hvor menuen er
inspireret af det, Larsen holdt af at spise; altid med en sild først, som han også
havde for vane, og helst med en snaps til. Derefter er vi ude at vandre i det
landskab ved Filsø, som Larsen også færdedes i og beskrev både med pensel
og pen. Til sidst slutter vi af med kaffe og dessert i drivhuset i den smukke
krohave. Det er inspirerende at møde så mange mennesker, der er fans af
Larsen og nyde den fælles glæde over alle de spor, Larsen har sat sig både i sin
samtid og stadigvæk her mange år efter hans død.
Jeg holder sådan af, at han malede på alle årstider og i al slags vejr. Når jeg går
ved Filsø i det tidligste forår, inden naturen atter vækkes til live, og rørskovene
er blege og visne efter vinteren, så kan der være dage med en særlig skarp sol
og lys blå himmel. Så ved jeg, at det var præcist det, Larsen også så for 100 år
siden og gengav i sine store svanemalerier, ”Svanerne letter” fra 1914, et af
hans første motiver fra Filsø, og igen i 1926 i ”Sangsvaner letter”. Sådanne
dage er det som om han ikke krydser mit spor, men bare går der lige ved
siden af mig og glædes over, at Filsø nu er tilbage med svaner og alt det andet
fugleliv.

Livet som selvstændig var også afsættet for at kunne dykke endnu mere ned
i Larsens univers, og jeg begyndte at lave guidede ture ”I Johannes Larsens
Fodspor” ved Filsø. Ikke alene er hans talrige malerier og skitser fra hans
tid ved Filsø en kæmpe kunstnerisk gave, men det er også en skildring af
landskabet og fuglelivet ved søen for 100 år siden. Sammen med hans
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EN VIDUNDERLIG VERDEN
”En vidunderlig verden” er en hyldest til Johannes Larsen i anledningen af 150-året for hans fødsel.
Johannes Larsen Museet har bedt en række kunstnere, ornitologer,
politikere, skuespillere, forfattere, naturformidlere, naturvidenskabsfolk, museumsfolk og kertemindere m.fl. om at bidrage til fejringen.
I alt 60 personer har sagt ja til at skrive en tekst med relation til
Johannes Larsen og udpege et kunstværk til udstillingen. Det er
disse personers bidrag, der udgør rygraden i bogen, lige som deres
udpegede værker udgør jubilæumsudstillingen. Bidragyderne har
enten peget på et værk af Johannes Larsen, selv skabt et værk til
udstillingen eller valgt et værk af en helt tredje kunstner. Alle
værkerne indgår også som illustrationer til denne bog.
Både hver for sig og tilsammen tegner de meget forskellige tekster
og værker et aktuelt billede af Johannes Larsen her i 150-året for
hans fødsel, hvor han stadig fremstår vedkommende og aktuel, ja
nærmest moderne.
Velkommen på en rejse ind i Johannes Larsens vidunderlige verden.
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