
   
 

Tema ” Trækfuglevej”  

0nsdag den 3. februar                                                                                       

Sted: Johannes Larsen Museet, Kerteminde.                                                                           

(kun for medlemmer)                                                                                                                                                                       
I udstillingen sammenstilles Kirsten Kleins foto-

grafier og Steen Folmers Jensens skitser fra San 

Cataldo med digte og citater fra Thøger Larsens 

Italiensrejser, der gjorde ”standfuglen” ved Limfjorden til en poetisk ”træk-

fugl”. 

Kl. 10.00 - 10.30 Velkomst og intro til dagen.  

Kl. 10.30 - 11.45 Foredrag ved Jeppe Priess Gersbøll, 

ph.d. i kunsthistorie: Digte og sange 

af Thøger Larsen samt dennes ven-

skab med Johannes Larsen.  

Kl. 11.45 - 12.45 Hold 1 spiser frokost. Hold 2 har 

rundvisning i udstillingen Trækfug-

levej ved formidlingsinspektør Gud-

run Katrine Heltoft. 

  

Frokostmenu: Fiskefrikadelle m. rugbrød, salat, remoulade og smør 

eller sildetallerken, bestående af stegte sild, marineret 

sild, kryddersild, karrysalat, et halt æg og rugbrød. 

Valgfri øl eller vand.  

Kl. 12.45 - 13.45 Hold 1 har rundvisning ved formidlingsinspektør 

Gudrund Katrine Heltoft. (hold 2 spiser frokost). 

Kl. 13.45 - 14.30 Introduktion til villaen og Johannes og Alhed Larsens 

liv på Møllebakken ved Gudrun Katrine Heltoft.  

KL.14.30 – 15.00 På egen hånd 

Kl.15.00 - 15.30 Fælles kaffe og kringle i cafeen.   

 

Pris for fortæring: kr. 150.00. Indsættes på kontonummer, se side 3, 

                                senest onsdag den 20. januar.  



   
 

Kirsten Klein og Steen Folmer Jensen i Thøger Larsens italienske 

fodspor. 

Udstillingen åbner fredag den 15. januar 2021 kl. 16 på Johannes Larsen 

Museet. 

 

Kirsten Klein og Steen Folmer Jensen har i flere 

omgange boet og arbejdet på refugiet San Cataldo i 

Italien. Det gamle nonnekloster San Cataldo på 

bjergskråningerne ved Ravello blev i 1924 indviet 

som studiehjem for danske videnskabsmænd, kunst-

nere og andre ’åndsarbejdere’.  

 

 

 

Også digteren Thøger Larsen (1875-

1928) og hans kone Thyra Larsen 

rejste i 1925 og i 1927 til San Catal-

do. Thøger Larsens digtsamling 

Søndengalm (1926) og til dels også 

den sidste samling af noveller og 

digte ”Trækfuglevej” (1927) er ble-

vet til på baggrund af disse rejser. I 

udstillingen sammenstilles Kirsten 

Kleins fotografier og Steen Folmers 

Jensens skitser fra San Cataldo med 

digte og citater fra Thøger Larsens Italiensrejser, der gjorde ”Standfuglen” ved 

Limfjorden til en poetisk ”trækfugl”. 


