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Johannes Larsen blev født i 
Kerteminde i 1867. 
Hans forældre havde en stor køb-
mands-forretning, og de var ret rige. 
Forældrene havde nok planer om, at 
deres ældste søn skulle blive købmand, 
ligesom sin far.
Johannes var meget dygtig til at tegne, 
allerede da han var 5-6 år gammel.
Han fik derfor lov til at blive elev på en 
kunst-skole i København, da han var en 
stor dreng. 
Resten af sit liv arbejdede Johannes 
Larsen, som maler.

Johannes Larsen

Johannes Larsen på en 
udstilling i 1916. Johannes 
Larsen Museet. 
Foto: H. Damgaard
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Johannes Larsen i sit værksted i 1950

Fra værkstedet kunne Johannes Larsen sidde og kigge 

ud over sin smukke have, mens han malede. 

Foto: Johannes Larsen Museet

Johannes Larsen: Et hjørne af I.A. Larsens købmandsgård, 
Kerteminde. Tusch. Ca. 1944. Johannes Larsen Museet
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Johannes Larsen: Edderfuglejægere. 1923. Olie på lærred. 
180 x 180 cm. Johannes Larsen Museet. Foto: Erik Jeppesen
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Da Johannes Larsen blev voksen, 
fortalte han i en bog, at han godt 
kunne lide fugle, da han var barn. 
Han prøvede at tegne dem, når han 
så dem.

Gråspurven
En dag fik Johannes Larsen øje på 
en lille gråspurv. 
Han skød den med sin slangebøsse. 
Bagefter samlede han fuglen op, og 
han blev ked af det, da den døde i 
hans hænder. Han brændte bagefter 
slangebøssen. 

Johannes Larsen blev ved med at 
være glad for fugle og andre dyr hele 
sit liv. 
Han tegnede og malede dyr, og 
han gik også på jagt i Danmark og i 
Sverige. 
Selvom han som dreng var blevet 
ked af det, da han skød gråspurven, 
gik han på jagt og tog de skudte 
fugle med hjem.
Johannes Larsen ville gerne øve sig i 
at tegne fuglene.

Johannes Larsen og dyrene

GråspurveJohannes Larsen: Gråspurve. 1939. Tusch og 

akvarel. Johannes Larsen Museet. Foto: Inferno
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Sælen og påfuglen
Da Johannes Larsen og hans kone, 
som hed Alhed, boede i deres hus, 
som nu er et museum, havde de 
mange dyr. 
De havde en sæl i en af de små søer 
i haven. Og de havde en påfugl, som 
hed Harald. Påfuglen Harald sprang 
en dag op og væltede et af de 
billeder, som Johannes Larsen sad 
og malede på. 

Johannes Larsen blev sur og smed 
en kæp efter Harald. 
Kæppen ramte påfuglen i hovedet, 
så den faldt om. 
Johannes Larsen gravede derefter 
en grav til påfuglen Harald i haven. 
Men da Johannes Larsen vendte til-
bage for at løfte Harald ned i graven, 
var påfuglen vågnet igen. 
Den var kun besvimet. 
Efter den tid kastede Johannes 
Larsen aldrig mere kæppe eller an-
det efter sine dyr.

SvanejagtJohannes Larsen på svane-jagt med nogle venner. 

I vore dage er svaner fredet, så man må ikke 

skyde dem. 

Johannes 
Larsen: Flyvende 
påfugl. 1910. 
Akvarel. Privateje. 
Foto: Johannes 
Larsen Museet. 

Johannes L
arsen Maler

Her sidder 
Johanne La

rsen og maler på et m
aleri
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Johannes Larsen malede tit 
fugle og andre dyr i naturen. 
Han kunne stå mange timer 
udendørs om vinteren og tegne 
og male – også da han var en 
gammel mand. 

Oddere
Johannes Larsen havde også tre 
tamme oddere. De boede i huler, 
som han havde bygget til dem i 
haven. Johannes Larsen har ma-
let billeder af sine oddere mange 
gange. 
Den ene odder, som Johannes 
Larsen havde som kæledyr, stak af 
fra ham og svømmede ud i havnen i 
Kerteminde. 
Det blev Johannes Larsen ked af.
Men da odderen blev gammel, kom 

den tilbage til Johannes Larsens hus 
og blev boende der, til den døde. 
Den ville nok gerne være på ”pleje-
hjem”, så den kunne få mad og blive 
passet på.

Johannes Larsen med en 
af sine  højtelskede oddere 
og pibe i munden. Foto: 
Johannes Larsen Museet



Johannes Larsen og Alhed Warberg blev gift 
i 1898. 
De byggede sammen et hus på Møllebakken 
i Kerteminde. 
Der kom de til at bo sammen i mange år.
Deres hus kan I besøge og se. 
Efter at først Alhed og senere Johannes Lars-
en døde, blev deres hus gjort til et museum. 

Johannes Larsen og Alhed

Johannes Larsen: Alhed 
i den gule kjole. 1906. 
Olie på lærred. Johannes 
Larsen Museet. 
Foto: Jens Frederiksen



9

Alhed og Johannes Larsen fik to 
drenge sammen.
Den ældste hed Andreas, og han 
blev kaldt Puf.
I familien kunne de godt lide at 
bruge kælenavne. 
Nummer to dreng hed Johan, og 
han blev kaldt Lysse.
Puf blev som voksen boende i sine 
forældres hus sammen med sin far, 
Johannes Larsen.
Puf giftede sig med en kvinde, som 

hed Else, og de fik sammen tre børn. 
De tre børn voksede op sammen 
med deres bedstefar, Johannes 
Larsen, i huset på Møllebakken.
Et af Puf og Elses børn hed Jeppe, 
og han blev maler ligesom sin farfar. 
På museet kan man se billeder, som 
Jeppe Larsen har malet. 
Jeppes to søstre blev ikke malere. 
De har lavet nogle andre ting.

Familien

Johannes Larsens børnebørn

Her sidder Johannes Larsen med sine tre 

børnebørn, Thora, Ane og Jeppe. Omkring 

1944. Foto: Johannes Larsen Museet
Sigurd Swane: Portræt af Andreas/Puf. Udateret. Olie på lærred. 
Johannes Larsen Museet. Foto: Jakob Gaasvig, Inferno
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Billeder
Johannes Larsen malede mange 
store og små billeder af fugle og af 
ting, som han så i naturen. 
Han kunne også godt lide at tegne og 
male billeder af sin kone og sine børn 
og børnebørn. 
Han brugte oliefarver og vandfarver. 

Træsnit
Kunstneren Johannes Larsen var 
også dygtig til at lave træsnit. 
Han fik en træ-håndværker (snedker) 
til at lave nogle træklodser til sig. 
Bagefter tegnede Johannes Larsen for 
eksempel en fugl på træklodsen. 

Og så skar han med knive ned i træk-
lodsen og lavede tryk med klodsen. 
Ligesom når man laver linoleumstryk. 
Johannes Larsen lavede mange illus-
trationer (= billeder til bøger) på denne 
måde. 

Johannes Larsens billeder

TræsnitJohannes Larsen: Svaner letter ved Filsø. 1927. 

Træsnit. 38 x 52 cm. 
Johannes Larsen Museet. Foto: Nils Fynbo

Johannes Larsen: Pibesvane, 
studie. 1913. Akvarel. 
Johannes Larsen Museet
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Johannes Larsens kone Alhed var også 
kunstner. 
Hun havde sit eget arbejdsrum ved siden 
af sin mands rum. 
Her malede hun mange billeder af blom-
ster. 
Alhed var meget glad for blomster. Fra 
sit arbejdsrum kunne hun gå ud i en stor 
vinterhave, hvor hun kunne kigge på blom-
ster året rundt. 
Men hun havde ikke så meget tid til at male 
som Johannes. 
Hun skulle nemlig passe børnene og huset 
og tage imod gæster. 

Alhed Larsens billeder
Alhed Larsen: Levkøjer i et 
zwiebelglas. Udateret. Olie 
på lærred. Johannes Larsen 
Museet. 
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Billeder
Den villa, som Johannes Larsen boede 
med sin familie i, er nu gjort til et mu-
seum. 
Derfor bor her ikke mere nogen.
I kan komme på besøg og se, hvordan 
familien boede for 100 år siden. 

Villaen
Det er et fint hus med gamle møbler og 
især rigtig mange billeder, for både Jo-
hannes og Alhed var kunstnere. 
Men de havde også mange venner, som 
var kunstnere, og nogle af vennernes 
billeder hænger også i Johannes Lars-
ens gamle villa.

Museet

Johannes Larsens 
værksted. Johannes 
Larsen Museet. Foto: 
Jens Frederiksen
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Værkstedet
Johannes Larsen malede også store 
billeder, som der ikke er plads til i hans 
villa. Nogen af dem vil I kunne se i hans 
værksted. 
Det ligger ved siden af villaen, og det var 
her Johannes Larsen malede mange af 
sine billeder. 

Haven
Han var også glad for at stå udenfor i sin 
store have og male. 
I dag er der bygget en ny stor bygning i 
haven, hvor man også kan se en masse 
kunst. 

Værkstedet

ForhavenFamilien Larsens villa og værksted med drivhus og 

vinterhave set fra forhaven

Den røde stueDen røde stue med en svensk kakkelovn 

og de mange billeder malet af familie og 

venner
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