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Ib Andersen i cafeen på
Nivaagaards Malerisamling

Tegningens
nødvendighed
Det er svært at tegne. Det kræver omhu, fordybelse og koncentration – ikke ligefrem dyder, der er i højsædet i dag. Ib Andersen var
en fremragende tegner og ikke mindst grafiker og plakatkunstner.
Han kunne tegne det meste, og han besluttede selv, om han ville
gengive et motiv med minutiøs nøjagtighed eller om han ville lade
fantasien og den lyriske streg bestemme et motiv. Der var en
direkte forbindelse fra Ib Andersens øje til hans hånd, og denne
forbindelse tog altid en lille omvej omkring hjertet. Ib Andersen
tegnede hele livet, fra den allertidligste barndom og til sin død i
1969. Hans livsværk er enormt og vi kender alle hans plakater,
magasinforsider og naturligvis pengesedler.
Fredensborg Kommune har længe huset en stor samling af Ib
Andersens værker på papir: Tegninger, skitser, plakatforlæg,
illustrationer og meget mere. En lille del er udstillet på rådhusets
kontorer, hvor de vækker glæde hos personale og besøgende, andet
har været præsenteret i mindre, skiftende ophængninger rundt
omkring, mens en meget stor del opbevares i Fredensborg-Arkiverne.
Nivaagaards Malerisamlings museumscafé har stillet sig til
rådighed for en længerevarende præsentation af noget af denne
omfattende studiesamling. Arkitekt og fotograf Jens Frederiksen
er en stor kender af Ib Andersens liv og virke, og vi skylder ham
stor tak for at have gennemgået det omfattende materiale og for at
have disponeret ophængningen.
Ib Andersens store kunstneriske format og overvældende
produktivitet kan ikke præsenteres på museumscafeens begrænsede plads, men fremover kan en flig af hans generøse gave til
hjemstavnskommunen ses på Nivaagaards Malerisamling. Vel
mødt på museet, hvor en vigtig del af vores lokale kunsthistorie nu
kan studeres i samme omgivelser som den internationalt berømmede verdenskunst.
Ulla Hardy-Hansen
Formand for Kultur- og turismeudvalget, Fredensborg Kommune

IB ANDERSEN – AT TEGNE DET VÆSENTLIGE
I 1943, midt under besættelsen, kunne et mørklagt Tivoli fejre 100
års jubilæum. Plakaten blev tegnet af Ib Andersen, og sagde det
hele på den enkleste måde: Den kulørte ballongynge med en lun
sommeraftens himmel som baggrund og ordet TIVOLI smukt
indarbejdet i motivet.
Ib Andersen kunne, om nogen, tegne så det lignede og gengive
virkeligheden med næsten fotografisk præcision, uden at sætte det
poetiske over styr. Han kunne også i sine tegninger overbevisende
skildre steder, som ikke eksisterede i virkeligheden, eller skabe
stemninger, som man kun kunne drømme om at få lov til at opleve.
I vore dage er der ikke mange tilbage, som virkelig kan tegne. Ib
Andersens tegninger og plakater er et højdepunkt i det forrige
århundredes danske tegnekunst, og med computerens indtog på
tegnebordet kan man frygte, at en epoke i kunsthistorien er ved at
være definitivt forbi.

Tivoli, 1943
Litografisk plakat, 85 x 62 cm.
Da plakaten skulle genoptrykkes i
1952, måtte Ib Andersen tegne samtlige sten igen, så der i virkeligheden
er tale om to plakater, ens i de store
linjer, men forskellige i detaljerne.
Navnet på kunstnerens hustru,
Nanna, er gemt i plakaten.
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EN TEGNER
FINDER SIN STREG
DE UNGE ÅR
Hvis tegnetalent kan arves, havde Ib Andersen de bedste forudsætninger. Han blev
født i 1907 som søn af Valdemar Andersen, der var en af tidens bedste bladtegnere, og
som stod fuldt på højde med de bedste franske og tyske plakatkunstnere i samtiden.
Allerede som dreng så Ib Andersen, hvordan bogillustrationer, avistegninger og
plakater blev til, og selv tegnede han tidligt bemærkelsesværdigt ubesværet og
levende. Kun 19 år gammel debuterede han på forsiden af Politikens søndagstillæg
Magasinet med en farvelagt tegning.
Men skitser og arbejder fra de unge år viser også, hvordan han kæmpede for at
undgå at efterligne faderens karakteristiske stil, og for at finde frem til et personligt
udtryk. Han kunne tegne stort set hvad som helst, endda på flere forskellige måder,
men hans udfordring var at finde en streg, der var hans egen. Det blev ikke nemmere
af, at kunsten i årene efter første verdenskrig var inde i den største omvæltning
nogensinde, med den abstrakte kunst som det mest radikale udtryk. Helt frem til
midten af 30erne, hvor han for længst var etableret som tegner, forsøgte han ofte at
undertvinge sit medfødte tegnetalent, og i stedet arbejde i en friere og mere ekspressiv stil, med bevidste skævheder i perspektivet og en uhellig sammenblanding af
forskellige stregtykkelser og materialer. Skulle han fortsat holde sig til den klassiske
tradition eller melde sig under fanerne hos avantgarden?
Da han i 1937 flyttede til Fredensborg, havde han truffet sit valg i forhold til den
moderne kunst: Han overlod den til andre. Selv fortsatte han med at udvikle og
forfine den klassiske tegnekunst.

Projekt fra Arkitektskolen. Interiør
i rækkehus, 1928.
Blyant, tusch og vandfarve,
49,5 x 64,5 cm.
På Arkitektskolen tegnede Ib Andersen funktionalistisk arkitektur
med alt det nye og epokegørende:
PH-lampen i loftet, de store vinduer
i spinkle jernrammer, Cassandreplakaten, centralvarme og klare,
stærke farver. Det var avantgardens
drøm om en ny arkitektur, temmelig
langt fra hverdagen den gang.

PÅ ARKITEKTSKOLEN

Sao Paulo, 1930
Pen og farveblyant, 25,5 x 41,5 cm.
Ib Andersen var to gange i Brasilien,
i 1930 og 1933. Skitserne fra de to
rejser blev forlæg for en lang række
avistegninger, både i Politiken og
Berlingske Tidende.
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Efter råd fra sin far – ”Man kan ikke leve af at tegne” – gik Ib Andersen på Arkitektskolen fra 1926-1929. En meget stor del af uddannelsen drejede sig dengang om
tegning, og Ib Andersen fik suppleret sit talent med et solidt teoretisk grundlag. Flere
af tidens kendte arkitekter, bl. a. Poul Henningsen, brugte ham til at illustrere deres
projekter. Ib Andersens første plakat, tegnet til Bygge- og Boligudstillingen i Forum
1929, skyldes hans ansættelse hos Kay Fisker, der også var hans lærer på Arkitektskolen.
Selv om Ib Andersen tegnede flere huse i årenes løb, hvoraf enkelte blev opført,
var det tegnekunsten i næsten alle dens mange forskellige former, som han holdt sig
til livet igennem. Hans baggrund som arkitekt viser sig i den omhu, der altid ligger i
hans skildring af bygninger, tydeligst i de tegninger, som han i årene 1946-1948
udførte i de tidligere danske kolonier på de Vestindiske Øer, på Guldkysten i Afrika
og i Tranquebar i Indien.

Midteropslag fra Magasinet 1954.
Som det første søndag morgen slog man op på midtersiderne i Magasinet.
En tegning af Ib Andersen var for mange den bedst tænkelige start på fridagen.

AVISTEGNINGERNE

De lyse nætters tid, bogomslag 1959
Ib Andersen udførte en lang række
bogomslag, hvor han ofte også tegnede typografien, og derved skabte
en grafisk helhed.

Politikens ugentlige tillæg Magasinet udkom fra 1922 til 1962 og blev en institution i
dansk presse, ikke mindst på grund af illustrationerne. Store farvetryk på forsiden og
midteropslaget, udført af tidens bedste tegnere, som beherskede avistrykkets
primitive, og derfor yderst krævende teknik til fuldkommenhed. Groft avispapir,
stort raster, dårlig pasning, ujævn farveføring og et ubønhørligt tidspres var ikke
ideale vilkår for kunstnere som Sikker Hansen, Arne Ungermann, Adolf Hallman og
Axel Nygaard, men de kendte betingelserne og netop derfor kunne de aftvinge
rotationspressen betagende originalgrafik i ugentlige oplag på helt op til 300.000
eksemplarer. Ib Andersen havde lært den grundlæggende teknik af sin far, og udførte
gennem årene en lang række illustrationer, som nærmest blev folkeeje. Mange
samlede på dem, og hvert år udgav Politiken en mappe med særtryk af årets bedste
tegninger, beregnet til indramning. Det var stor kunst til små penge.
For at tvinge så høj kvalitet som muligt ud af rotationspressen, blev tegningerne ofte
til i en længere proces. For eksempel ved at udførte en separat tegning til hver af de
fire trykfarver, som så enten kunne være standardkombinationen af sort, rød, gul og
blå, eller sort i kombination med tre omhyggeligt valgte specialfarver. Eller tuschtegningen blev kombineret med en farvelægning, der blev reproduceret særskilt, med
den vigtige konsekvens at stregen kunne trykkes helt sort og skarp. Det krævede
både prøvetryk og et meget tæt samarbejde mellem avisens klichéafdeling og
tegneren. Og når den store rotationspresse endelig gik i gang, var tegneren selv med
for at sikre sig at alt blev som det skulle være. Forfatteren Anders Bodelsen, som fik
flere af sine fortællinger til Magasinet illustreret af Ib Andersen, har beskrevet en
sådan nat på trykkeriet som noget, der foregik i konstant løb. Men det, der kom ud af
rotationspressen, var som sagt originalgrafik. Kun det færdige avistryk talte; alt
andet var blot forarbejder og tekniske mellemoriginaler.
3

MELLEM KUNST
OG REKLAME
Reklameplakaten har altid været på forkant med samtidens
kunstneriske avantgarde. Jugend, ekspressionisme, kubisme og
op-art er eksempler på strømninger, som først nåede et bredt,
folkeligt publikum gennem plakater. Før stilen blev bredt anerkendt som kunst, var den for længst blevet en del af gadebilledet.
En plakat skal hurtigt fange den forbipasserendes opmærksomhed, og ét af virkemidlerne er at anvende det nyeste udtryk fra
kunstens verden. Det, der forargede på museer og gallerier,
fængede på plakatsøjler og plankeværker.
Gennem næsten 40 år tegnede Ib Andersen en lang række plakater, blandt dem
nogle af dansk plakatkunsts ikoniske mesterværker, i dag efterstræbte af samlere.
Tivoliplakaten på forsiden er blot ét eksempel. I modsætning til avisens simple
farvetryk gav den litografiske teknik helt anderledes gode vilkår. Antallet af farver
var ikke begrænset og de kunne derfor anvendes langt friere, med klare kulører og
fine toninger mellem forskellige nuancer. I de bedste af Ib Andersens plakater går
hans sikre farvesans, den præcise streg og gennemarbejdede typografi op i en helhed,
der rækker langt ud over reklamebudskabets begrænsede holdbarhed.

POLITIKEN-PLAKATEN
I begyndelsen af det tyvende århundrede tegnede Valdemar Andersen et par
elegante plakater for Politiken, med avislæsende kvinder som motiv. Det var måske
derfor at Ib Andersens første skitser til en plakat for Politiken i 1965 viser en ung
kvinde, der i badedragt står op ad en båd på stranden, fordybet i læsning af Politiken.
Men tiden var en anden nu, Vietnamkrigen rasede, der var astronauter og kosmonauter i rummet, The Beatles hittede og et omvæltende ungdomsoprør var undervejs. Tiden var ikke til idyllisering. Som Ib Andersen selv udtrykte det i et avisin
terview: ”… det er svært at undgå banaliteter i en kommerciel tegning med et
realistisk motiv”.
Derfor valgte Ib Andersen i stedet at skabe et helt abstrakt billede, som bogstavelig talt er enestående i hans værk. Den dobbelthøje plakat blev trykt med 23 sten,
efter et meget grundigt forarbejde, der blandt andet omfattede et maleri af motivet i
fuld størrelse.
Avisens bladhoved, som har en fremtrædende plads på plakaten, havde Ib
Andersen tegnet i 1955. Han var en meget vidende skriftgrafiker og tegnede ofte selv
typografien til bogomslag og plakater.
På grund af interne forhold i bladhuset kom plakaten ikke på gaden. Først mange år
efter Ib Andersens død i 1969 begyndte man at sælge den, men den blev aldrig
anvendt efter hensigten.

Til Politiken-plakaten fra
1965 anvendte Ib Andersen
et moderne, abstrakt
formsprog, som han ellers
ikke havde meget tilovers for.
Men han beherskede det.
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Politiken, 1965
Litografisk plakat på to ark,
172 x 62 cm.

SKATTE FRA DET FJERNE
I 1952 arrangerede Dansk Samvirke en udstilling af antikviteter, kunstgenstande og
brugskunst, som medlemmerne havde haft med hjem fra deres lange udlandsophold.
Den plakat, som Ib Andersen tegnede til udstillingen, er en af hans mest gennemarbejdede, trykt med et meget stort antal farver og med en omhyggeligt udformet
typografi. Udsnit og detaljer fra overvejende kinesiske og japanske objekter væves
sammen over en baggrund af slørede farveflader til et eksotisk drømmebillede.
Ti år senere fik plakaten en ny tilknytning til Fredensborg, da Dansk Samvirke
opførte Jørn Utzons nu verdensberømte Fredensborghuse til de medlemmer, der
efter mange års virke i fjerne lande kom tilbage til Danmark. Rundt om i stuerne
stod, og står måske stadig, mange af de afbildede genstande. Og plakaten hænger i
bebyggelsens fælleshus.

LUFTFARTENS PIONERER
Blandt de mest berømte transportplakater til alle tider er franskmanden A.M.
Cassandres Etoile de Nord og Nord Express med jernbaneskinner og ekspreslokomotiv og Normandie med mågerne, der syner af meget lidt i forhold til den enorme
skibsstævn. Ib Andersen tegnede i 1933 en plakat, som viste tidens nyeste og mest
revolutionerende transportmiddel: Flyvemaskinen. Han kendte Cassandres
plakater, som han havde set i Paris og han havde Nord Express hængende hjemme på
væggen. Plakaten for The Scandinavian Air-Express er inspireret af de franske
forbilleder, men kopierer dem ikke.
Flyvemaskinen er en hollandsk bygget Fokker F XII, med plads til 16 passagerer
og en topfart på lige over 200 km/t. Turen til London eller Paris krævede mellemlanding i Amsterdam, men rejsen kunne nu gøres på kun én dag. Egentlig ganske
imponerende i betragtning af, at det kun var 30 år siden, at brødrene Wright havde
foretaget verdenshistoriens første flyvning.
12 år senere, i 1945, tegnede Ib Andersen endnu en luftfartsplakat, denne gang for
DDL, der få år senere blev en del af SAS. I en aftenskumring så stemningsfuld som
den på Tivoliplakaten er en DC-3’er på vej mod landingsbanen i Kastrup. Nu går
udviklingen så stærkt, at det er lige ved, at man fornemmer en modsætning mellem
den smukt tegnede plakat og dens motiv. Den hæderkronede litografiske teknik og
det strømlinjede fly tilhører hver sin tidsalder, og kombinationen er ikke uden en vis
anakronisme.

Skatte fra det Fjerne, 1952
Litografisk plakat, 82 x 62 cm.

DDL Det Danske Luftfartsselskab, 1945
Litografisk plakat,
100 x 61,5 cm.

The Scandinavian Air-Express, 1933
Litografisk plakat, 85,5 x 112,5 cm.
Ib Andersens eget eksemplar, som
hang på væggen i hans atelier, var
ikke færdigtrykt. Haleroret og
kendingsbogstaverne på flykroppen
mangler.
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Industriby, 1935
Tusch, akvarel og gouache,
69 x 102 cm.
Ib Andersen var langt fra den eneste
herhjemme, som var inspireret af
1920ernes sovjetiske avantgardekunst. For kollegaen Aage Sikker
Hansen blev den russiske illustrator
Juri Pimenovs tegninger afgørende
for hans udvikling.

”Fantasien er en kostelig
gave, men evnen til at opleve
sygner hen, naar den ikke
bliver brugt.”
Ib Andersen i et avisinterview, 1965

STATIONSVEJ OG NÆRMESTE OMEGN
Ib Andersen anvendte ofte sine egne nære omgivelser i sine
tegninger. Magasinets læsere blev fortrolige med Fredensborgs
villaveje og haven omkring det stråtækte hus på Stationsvej. De
nordsjællandske landskaber i omegnen blev også skildret så ofte
de kunne anvendes, mens resten af illustrationerne blev skabt ved
anvendelse af en kombination af hukommelse, rejsetegninger og
fantasi. Ib Andersen kunne tegne skibe af enhver art, eksotiske
landskaber, københavnske baggårde eller små sidegader i Paris, så
man var sikker på, at motivet måtte findes et sted derude i
virkeligheden. Hvad det langtfra altid gjorde.
Det var tegnekunst på allerhøjeste niveau. En Ib Andersentegning var et begreb på linje med Wegner-stolen og PH-lampen.
Tilsyneladende let og ubesværet, på én gang poetisk og fortællende, uden at blive sødladent.
Ib Andersens streg, især i tuschtegningerne, er præcis uden
nogensinde at blive tør. Som så mange andre tegnere havde han
sine faste signaturer til bestemte formål: Grene og blade, græs, våd
asfalt, stråtag, og så videre. Det virkede indlysende rigtigt og nemt
at opfatte, detaljeret uden at være pertentligt, let, og også uden at
være uopmærksomt henkastet. Enhver, som forsøgte at plagiere
Ib Andersens streg, kom uvægerligt galt af sted.

Haven i sne, 1950erne.
Pastel, 101,5 x 73 cm.

DE FRIE TEGNINGER

Poa, Brasilien, 1933
Tusch, 31 x 38 cm
En tegning, hvor Ib Andersen
anvender forskellige stregtykkelser,
og mange typer af skraveringer for
at opnå et bevidst forenklet udtryk.
Tegningen er typisk for Ib Andersens
eksperimenter i den første halvdel af
1930erne, hvor han søgte at finde nye
veje for den traditionelle tegnekunst.
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Ib Andersen blev først og fremmest kendt gennem tegninger, som
blev trykt. Han beherskede avisrotationen og litografiet til
fuldkommenhed, og i sit arbejde med to serier af danske pengesedler, sat i omløb i henholdsvis 1952 og 1972, lærte han også sikkerhedsgrafikken at kende. Men han måtte erkende, at der var en
kerne af sandhed i faderens råd om at vælge en anden profession
end tegnerens, som man ikke kan leve af. Eller rettere: Skal man
leve af at være tegner, kan man ikke selv bestemme, hvad man vil
tegne. Frie arbejder, som ikke skulle reproduceres og mangfoldiggøres, men indrammes og hænges op på væggen som originale
kunstværker i deres egen ret, blev der kun begrænset tid til, selv
om det egentlig var, hvad Ib Andersen helst ville beskæftige sig
med.
Alligevel fik han gennem årene udført en række af disse
tegninger, mange endda i store formater. Ib Andersen beskæf
tigede sig aldrig med egentligt maleri, og holdt sig til pen, akvarel,
temperafarve og pastel. Men i modsætning til de trykte tegninger
havde disse originale værker stoflighed og tyngde: Pastelkridtets
støvede overflade, de blanksorte tuschstreger over de matte
akvarelfarver, og i særlige tilfælde endda lak på større eller mindre
dele af billedet. Og farverne kunne om nødvendigt drives op i fuld
styrke, især den dybe ultramarin, som var helt uopnåelig i avistryk.
Den store tegning herover, industribyen med de rygende
skorstene, er fra 1935, og meget karakteristisk for de eksperimenterende værker fra de unge år. Det er en fri fantasi over en industriby, måske med inspiration fra Sovjetunionen. Som arkitekt
påvirket af den internationale funktionalisme, havde Ib Andersen
et godt øje til de nøgterne fabriksbygninger i jernbeton og alle de
tekniske installationer. Til gengæld forholdt han sig ret afslappet
til perspektiv og retninger. Det er som om han nyder at holde fri fra
alt hvad han ved og har lært, for i stedet at fabulere frit.
Fra 1933 til 1941 var han medlem af Grønningen, og udstillede
på Charlottenborg.

Avistegning, 1956.
Tusch, 22,8 x 20, 6 cm.
Når tegneren kun har den sorte
tuschstreg til sin rådighed, skal den
på én gang løse de mest forskellige opgaver, og i samme billede
gøre det ud for efterårsregn, nøgne
grene, tagryg, stakit og det slørede
spejlbillede i den våde asfalt. Et sted
betyder stregen lys eller mørke, et
andet sted skaber den en struktur og
et tredje sted trækker den en kontur
op. Det afgørende ved denne form
for sortekunst er at få stregen til
ubesværet at skifte rolle.
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HVIS DU
VIL VIDE MERE …

GRATIS OMVISNINGER
Hver søndag kl. 14 afholdes gratis omvisninger for museets gæster.
Kom og hør museets engagerede omvisere fortælle mere om
samlingen eller særudstillingerne. Se mere på www.nivaagaard.dk.

SKRÆDDERSYEDE OMVISNINGER
TEGNEREN IB ANDERSEN

Redigeret af Steen Ejlers,
Jens Frederiksen
og Paul-Philippe Peronard (2008)

IB ANDERSENS BRUGSGRAFIK
Steen Ejlers (1980)

IB ANDERSEN: TEKSTER OG TEGNINGER
Udvalgt af Nanna Andersen (1971)

IB ANDERSEN: TEGNINGER FRA ST. THOMAS
ST. CROIX OG ST. JAN
Forord af Thorkild Hansen (1976)

IB ANDERSEN: TEGNINGER FRA MAGASINET
(2010)

DEN DANSKE PLAKAT
Lars Dybdahl (1994)

Større grupper kan bestille private omvisninger ved henvendelse
til museet. En privat omvisning koster 800 kr. Ring på 49 14 10 17
eller mail info@nivaagaard.dk

CAFE OG PARK
I cafeen på museet tilbydes året rundt frokostanretninger samt et
udvalg af kager og tærter til den søde tand. Fra den lyse café er der
direkte udsyn til parken, hvor de store rododendroner blomstrer
fra april til slutningen af juni. I sommerhalvåret kan man nyde
kaffen eller frokosten på terrassen mod parken.

VERDENS MINDSTE KUNSTBIOGRAF
På museet huser vi en lille, men god biograf. Som måske verdens
eneste kunstbiograf må vi ofte melde udsolgt. Om det skyldes
filmprogrammet, der ledsager udstillingerne, eller at biografen kun
rummer fire pladser, lader vi læseren afgøre. Under alle omstændigheder er Verdens mindste kunstbiograf et besøg værd.

ÅRSKORT
Ved at tegne årskort støtter du museets arbejde med samlingen og
særudstillingerne. Desuden medfølger en lang række fordele, der
gør det lettere og billigere for dig at få adgang til spændende
kulturelle oplevelser på museet. Et årskort giver gratis adgang til
museet hele året, nedsat pris for en ledsager, invitationer til
museets ferniseringer, sæsonprogram tilsendt 3-4 gange om året,
50 % rabat på foredrag og koncerter og meget mere..

FIND VEJ TIL NIVAAGAARDS MALERISAMLING
Nivaagaards Malerisamling
Gammel Strandvej 2, 2990 Nivå
Tlf. 49 14 10 17
www.nivaagaard.dk

IKKE UDEN BROD
Ib Andersen lagde aldrig i sine bladtegninger skjul på en skarp holdning til visse af
samfundets institutioner. Han var dybt funderet i 1930ernes kulturradikale miljø, og
havde i en periode siddet på Poul Henningsens tegnestue. Især havde han et godt øje
til skolen, som han anså for dræbende for børns fantasi og skabertrang. Den klassiske
tegning af ’Maskinen’ blev bragt i Politiken i 1963. I den ene ende stoppes uskyldige
småbørn ned i tragten, for så i den anden ende at få det sidste gok i nødden af ’Reklame’, før de som ’Konformander’ fortsætter ud i verden i krumbøjet og ensrettet
strækmarch.

Seks tog i timen fra Hovedbanegården, Nørreport, Østerport
og Hellerup. 800 meters gang fra Nivå Station
Buslinje 388 direkte til døren
Stor parkeringsplads foran museet og handicapparkering
Entré: 70 kr.
Seniorer: 60 kr
Studerende, grupper og gæst til årskortholdere: 50 kr.
Årskort: 200 kr.
Årskortholdere: Gratis adgang
Børn og unge under 18: Gratis adgang
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