Kunstnernes Statsunderstøttede Croquisskole. Baggrund, start og tidlige år

I anledning af 100-året for stiftelsen af Kunstnernes Statsunderstøttede Croquisskole har
KKS valgt at formidle viden om skolen, som var resultatet af et samarbejde mellem syv
kunstnerorganisationer. KKS var drivkraften bag samlingen af organisationerne, stiftelsen
og hele forløbet indtil 1994, hvor skolen trods sin succes måtte lukke.
KKS-arkivet har i den forbindelse bedt to kunsthistorikere om at skrive om
Croquisskolen historie.
Denne artikel er skrevet af mag.art Hanne Abildgaard

Kunstnernes Statsunderstøttede Croquisskole.
Baggrund, start og tidlige år
af mag. art Hanne Abildgaard
Juleaftensdag 1918 kunne de meget opmærksomme finde følgende lille notits i avisen:
”Den statsunderstøttede Croquisskole.
Til Oprettelsen af en Croquisskole for Studiet af levende Model har Staten bevilget
en aarlig Sum efter Ansøgning af 7 organiserede Kunstforeninger. Det er lykkedes at
leje et udmærket Lokale i tidligere Frederiks Hospital, hvor der hver Søgnedags
Aften vil blive tegnet efter Model fra Begyndelsen af Januar. Skoleudvalget har
konstitueret Malerinden Astrid Holm som Inspektrice. Adgang har enhver bildende
Kunstner, enten gennem et Medlem af Kunstnerforeningen eller ved Henvendelse
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til Inspektricen.”
Statsstøtten var blevet bevilget 14. december, og den dato regnes for Kunstnernes
Statsunderstøttede Croquisskoles (KSC) fødselsdag. De kunstnerforeninger, der hentydes til, er
Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS), Malende Kunstneres Sammenslutning, Kunstnerforeningen
af 18. November, Charlottenborgs Billedhuggere, Dansk Billedhuggersamfund,
Billedhuggerforeningen og Grafisk Kunstnersamfund. Men forud for tilsagnet om statsstøtte lå et
længere forløb, hvor KKS havde været primus motor i et omfattende politisk mobiliserings- og
lobbyarbejde. Det vil blive trukket frem her, da forhistorien bringer os tæt på omstændigheder
og bevæggrunde bag skolens oprettelse og den personkreds, der stod bag. Samtidig kan
forhistorien være med til at besvare nogle af de spørgsmål, nærværende artikel vil kredse om,
nemlig hvad målet med skolen var, hvorfor den blev etableret på netop det tidspunkt, hvorfor
det var KKS, der var primus motor, og i forlængelse heraf, hvorfor det har været en tradition, at
det var en kvindelig kunstner, der var skolens daglige leder.

KKS’ croquisskole
Oprettelsen af en croquisskole var ikke direkte nævnt i de formål, der blev formuleret op til
dannelsen af KKS. Men at det var en mærkesag for nogle af de centrale kræfter bag KKS lige fra
starten, fremgår af, at spørgsmålet var oppe allerede ved den stiftende generalforsamling den
7. februar 1916. I referatet kan man læse, at maleren Bertha Dorph (1875-1960) under
diskussionen foreslog, at KKS skulle anvende et eventuelt overskud til en croquisskole for unge
kunstnere, og i det manuskript, Helvig Kinch (1872-1956) havde benyttet til sin velkomsttale, er
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der foretaget et notat om Croquisskolen. Helvig Kinch blev valgt til KKS’ første formand, og i
beretningen til den følgende generalforsamling, der fandt sted i slutningen af 1916, kunne hun
med glæde meddele, at
”Fru Dorph har opnaaet Tegne og Industriskolen for Kvinder’s Bestyrelses Samtykke
til at benytte Lokale der til en Kroquisskole, og vi mener efter Nytaar at kunne
aabne den. Efter rent foreløbigt overslag haaber vi to Aftner ugentlig at kunne
samle saa mange, at Udgifterne ikke skal overstige 50 Øre pr. Persona pr. Aften. 15
Maaske et Par flere kan faa Plads i Salen.”3

1

Bertha Dorph og Helvig Kinch var ikke kun blandt de 25 indbydere til KKS’ stiftende
generalforsamling, de var med i den absolutte inderkreds, dvs. de hørte til den lille gruppe
kunstnere, der udformede formålsparagrafferne, skaffede anbefalere og udsendte
indbydelser forud for stiftelsen. De øvrige var Marie Henriques (1866-1944) og Olga MeisnerJensen (1877-1949), med Marie Sandholt (1872-1942) som reserve, og billedhuggeren Anne
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Marie Carl Nielsen (1863-1945) på sidelinjen.
Bertha Dorph blev indvalgt i KKS’ første bestyrelse, og da hun underviste på Tegne- og
Kunstindustriskolen for Kvinder, hvor hun fra 1915 også sad i bestyrelsen, faldt det naturligt
at kigge efter et ledigt tegnelokale i skolens bygning på Vestre Boulevard 10 (nu H.C.
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Andersens Boulevard).
Glæden over KKS’ croquisskole blev imidlertid kort. Den blev hurtigt ramt af de særlige
vanskeligheder, der kendetegnede årene under første verdenskrig, og allerede den 8.
februar 1917 måtte man sende en meddelelse til pressen om, at man var nødt til at
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indstille croquisskolen på grund af manglende el og brændsel.

Annoncetekst til Politiken om indstilling af Croquisskolen grundet brændselsforholdene
Der skulle altså tænkes nyt, men der blev hurtigt fundet en løsning, som det blev forklaret i
beretningen om KKS’ virksomhed fremlagt i slutningen af 1917:
”Da vi stod husvilde, skaffede Fru Henriques os Tilladelse til at benytte Maleren
Jarls Atelier i Rosenvænget, dog saaledes, at Kroquisskolen var aaben ogsaa for
malende Kunstnere, det viste sig kun at være til Gavn og Glæde.”
2
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Med ”malende Kunstnere” menes Malende Kunstneres Sammenslutning (MKS), der var den
blandt de øvrige kunstnerforeninger, KKS havde det bedste samarbejde med, og det på trods
af, at den kun optog mandlige kunstnere, hvilket antagelig havde været en medvirkende
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årsag til KKS’ stiftelse.
KKS’ og MKS’ fælles croquisskole
I en periode kan man nu også finde croquisskolen omtalt i MKS’ forhandlingsprotokol. Her
meddeles det lidt mere udførligt, at der den 22. februar 1917 er startet en croquisskole
fælles med KKS, og at der tegnes på Rosenvængets 2. Tværvej nr. 39 A,
”i et Atelier som velvilligt er stillet til Disposition af Maleren Axel Jarl, som ogsaa
foreløbig leverer Lys og Varme uden Vederlag. Der arbejdes 2 Gange om Ugen Mandag og
Torsdag, og enhver af de Besøgende betaler 50 Øre for hver Aften der deltages, for disse
Penge anskaffes Model og afholdes andre smaa Ekstraudgifter. De to Foreninger vælger
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hver en Tillidsmand som skiftes til at sørge for Modeller o.s.v.”
Det vides ikke, hvem der varetog de nævnte opgaver i denne fase, men fra MKS’ side kan det
have været Rudolf Rud-Petersen (1871-1961), der aktivt engagerede sig i croquissagen. Han blev
takket for sin indsats ved foreningens møde 20. december 1917.10
Maleren Axel Jarl (1871-1950), der så generøst stillede sit atelier til rådighed, var netop vendt
hjem fra Paris, hvor han havde boet i årene 1905-1917, og hvor han havde fået sin kunstneriske
uddannelse, bl.a. på Acedémie Julian. Han har uden tvivl været godt kendt med Paris’ talrige
croquisskoler, som mange af de tilrejsende kunstnere benyttede. På de parisiske skoler kunne
man indskrive sig for en overkommelig pris og uden at binde sig for lange perioder. Decideret
undervisning var der sjældent, men skolerne tilbød arbejdslokale og modeller foruden
muligheden for at lade sig inspirere af samværet med nogle af de unge kunstnere fra alverdens
lande, der i de år søgte til Paris i stort antal.
På Paris’ kunstskoler arbejdede mænd og kvinder side om side, mens man på Kunstakademiet i
København, hvor de fleste af croquisskolens potentielle deltagere havde fået deres basale
uddannelse, stadig havde kønsopdelt undervisning. Der havde ganske vist på det københavnske
akademi været gennemført et forsøg med fællesundervisning i årene 1908-1912, men det gjaldt
ikke i de dele af undervisningen, hvor der blev tegnet eller malet efter nøgenmodel, og i 1913
blev selv dette beskedne forsøg afskaffet igen. Først i 1924 kom der en gennemgribende revision
af akademiuddannelsen, der indførte fællesundervisning som princip.
KKS’ og MKS’ fælles croquisskole var altså i 1917 på forkant i så henseende. Ganske vist kom
arbejdsfællesskabet i gang, fordi KKS’ skole blev husvild, men det blev altså en succes, og der er
ikke noget, der tyder på, at KKS ville have foretrukket en croquisskole reserveret de kvindelige
kunstnere. At man i KKS lagde så stor vægt på croquisskolen, skal formentlig ses i lyset af, at de
kvindelige kunstnere historisk set havde været i en særlig underskudssituation, når det gjaldt
modelstudiet. I tiden før 1888, da ”Den med Kunstakademiet forbundne Kunstskole for Kvinder”
blev oprettet, var det store problem for kvinder, der ønskede at blive kunstnere, netop den
manglende adgang til at studere model, hvilket udelukkede dem fra at gøre sig gældende inden
for tidens mest prestigefulde genrer.
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Både i slutningen af det 19. og i starten af det 20. århundrede var der bred enighed blandt
akademieleverne om, at det tog for lang tid, inden man fik lov til at tage fat på modelstudiet.
Den opfattelse gjorde sig gældende hos begge køn, men på Akademiets kvindeskole kom det i
1904 så vidt, at eleverne under uddannelsens andet år tog sagen i egen hånd. En af disse,
Magdalene Hammerich (1885-1967), fortalte i et brev til sin bror, at de i portrætklassen i en
periode havde ”faaet Lov til at holde hel Model – paa egen Regning – det gør vi altsaa nu. Der er
noget at lære”.11
Kvinderne i Hammerichs generation havde – til forskel fra de mandlige studerende - ikke noget
kvalificeret alternativ til Akademiuddannelsen. De frie Kunstskoler, der var oprettet efter
omfattende kritik af Akademiet, bl.a. af modelstudiets ringe omfang, udgjorde i perioden
1882-1912 et statsstøttet alternativ til Akademiet, som mange kunstnere benyttede sig af, og
på De frie Kunstskoler stod studiet efter nøgen model helt centralt. I skolernes sidste tid
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fandtes der sågar en croquisskole, som var målrettet tidligere elever. Men det var en mulighed
forbeholdt mandlige elever på nær et enkelt år, 1886, hvor der var oprettet en særlig
kvindeklasse.13
KKS’ og MKS’ croquisskole i Jarls atelier kom godt i gang og havde et stabilt deltagerantal
omkring 20, hvilket blev betragtet som en succes. Men igen blev glæden kort, da tildelingen
af el også stoppede her – stadig grundet krigsårenes restriktioner med hensyn til forsyninger.

Husly hos Astrid Holm
Det blev igen KKS, der tog affære. Man henvendte sig til Astrid Holm, og i beretningen for
1917 kan man læse, at
”Resultatet af Forhandlingerne med hende er dette, at hun stiller sit rummelige
Atelier med Lys og Varme til Raadighed for kv. K. S og malende K.
Sammenslutning to Aftner om Ugen og (forsøgsvis) Søndag Formiddag. Vi haaber
paa saa stor Deltagelse Mødedagene, at Prisen muligvis kan nedsættes, og vi
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retter en Tak til Astrid Holm, der har muliggjort Kroquisskolen i Vinter.”
Astrid Holm (1876-1937) havde ikke været blandt indbyderne til KKS’ stiftelse, men på
generalforsamlingen 22. november 1917 blev hun valgt ind i foreningens bestyrelse. Der var
kampvalg, og når hun opnåede et overbevisende valg med det næsthøjeste stemmetal,
15
skal det formentlig ses på baggrund af redningsaktionen over for croquisskolen.
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Malerinder II. Frk. Astrid Holm, B.T. 4.11.1916

KKS’ og MKS’ croquisskole fik nu i sæsonen 1917-1918 adresse St. Kongensgade 21, hvor
Astrid Holm havde boet siden 1916, og hvor hun allerede drev sin egen private kunstskole.
Lige som Axel Jarl havde Astrid Holm erfaringer fra et langvarigt Paris-ophold. Efter fra
1907 at have boet og arbejdet nogle år i Italien, slog hun sig 1910-1914 ned i Paris, hvor hun
en tid var elev af Henri Matisse og desuden gik på croquisskole. I 1913 og 1915 havde hun
vist sine resultater af det lange udlandsophold på udstillinger i Den frie Udstillings bygning
og på den måde sikret sig en position blandt tidens unge, lovende kunstnere. Hun stod i
samtiden som en af dem, der bragte bud om det sidste nye fra kunstens metropol, og da
B.T. i 1916 bragte en serie kaldet Malerinder, blev hun præsenteret som ”Den mest
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kosmopolitiske af vore Malerinder”.
Hendes private kunstskole blev, foruden af danske kunstnere, opsøgt af adskillige af de
kunstnere fra det øvrige Skandinavien, der i stort tal opholdt sig i København under første
verdenskrig. Det er meget begrænset, hvad man ved om hendes elever, men at der var flere
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svenske kunstnere iblandt, fremgår af memoirer om perioden. Bl.a. gik Vera Nilsson
(1888-1979) og Edvard Wallenqvist (1894-1986) hos hende, og de svenske kunstnere huskede
generelt Astrid Holms skole med glæde. Wallenqvist omtalte f.eks. i et brev i januar 1919
Astrid Holm, på hvis atelier han havde fået lov til at arbejde, og ”på vilkens croquis-skole
jag arbetat alltsedan september,”17 og senere mindedes han: ”Det var en så fin artistisk
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atmosfär på Astrid Holms skola.” Det er imidlertid både i dette og andre tilfælde svært at
afgøre, om erindringerne drejer sig om Astrid Holms private kunstskole eller den af KKS og MKS
etablerede croquisskole, som nu havde fået husly hos hende. Sandsynligvis har det også
i praksis været vanskeligt at skelne.
I løbet af vinteren 1917-1918 kneb det åbenbart med at fastholde deltagerantallet på skolen.
I hvert fald noterede MKS sig, at croquisskolen i St. Kongensgade for deres vedkommende i 1918
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sluttede 15. februar af mangel på tilslutning. I KKS’ bestyrelse indså man, at ikke kun
lokaleforholdene, men også økonomien i det hele taget var for beskeden til at varetage driften
af en croquisskole på længere sigt. Hvis skolen skulle overleve, måtte der skaffes offentlig
støtte, så nu gik Marie Henriques og Anne Marie Carl Nielsen i aktion. Sidstnævnte aflagde
besøg i Undervisningsministeriet hos departementschef A.P. Weis (1851-1935), som hun havde
held til at gøre interesseret i sagen.

Astrid Holm: Havnen i Collioure, 1913, olie på lærred, 42 x 56 cm, tilhører Peter S. Holck
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Ansøgning om statstilskud
Anne Marie Carl Nielsen, der var medindbyder til stiftelsen af KKS og blev valgt ind i den første
bestyrelse, var helt fra starten meget aktiv i udformningen af foreningens strategi. Hun var både
en rollemodel for yngre kvindelige kunstnere og uforfærdet og dreven i politisk arbejde. Blandt
andet havde hun i 1906 formået at skabe opbakning til ansættelse af Johan Rohde som leder
malerafdelingen på Akademiets kunstskole for kvinder, og det i et omfang, så at kultusministeren
var tæt på at give sig og tilsidesætte Akademiets indstilling af Valdemar Irminger, som var sket
uden, at man havde taget kvindelige kunstnere med på råd.20 Hendes ihærdige lobbyisme fik
ikke det ønskede resultat ved den lejlighed, men i sagen om croquisskolen gik det bedre. Det
trak ganske vist lidt ud, i august 1918 mente Marie Henriques – opfordret både af Astrid Holm og
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Helvig Kinch – at det trak så længe ud, at det var på tide at give Weis en påmindelse. Anne
Marie Carl Nielsen svarede:
”Allerede i Sommer fik jeg straks talt med Departementschefen Weiss og bad ham tage
sig af Sagen og fremme den, hvilket han lovede. I Dag gik jeg så straks over i Ministeriet
men han var ude på Ferierejse og kommer ikke her tilbage til Byen før i September. Da
jeg talte med ham havde jeg Indtryk af at han egentlig ikke endnu havde rørt på sig,
men han forsikrede at han nok nu skulde tage sig af den Sag. Johan Rohde som der var
skreven til havde ikke ladet høre fra sig den Gang. Nu er Sagen med ham vist ude af
Verden. Med Hensyn til Frk Holm der mener jeg at vi absolut ikke skal mingelere denne
Sag med hendes Planer om Skole, Dagskole, jeg tror hun kunde blive farlig for en
Gjennemførelse af vor Ide med en almindelig Kroki Skole, jeg tænker her på hendes
forskjellige Udtalelser, når vores Skole er fastslået og ordnet kan vi eventuelt hvis alle
Foreninger ere enige derom ansætte hende, men hun kan med sine Forestillinger om ikke
at ville tegne ved Siden af den eller den let slå det hele i Stumper og Stykker for os; For
os er foreløbig det at få oprettet Skolen Hovedsagen og en almindelig frisindet
Tilslutning til Gavn for Kunst og Kunstnere til Skolen det Væsentligste. – Jeg mener ikke
vi kan leje Lokale inden vi ved Besked om Tilskud fra Ministeriet, eller fra de forskjellige
Kunstnerforeninger – Jeg under Frk Holm en Fordel af Skolen men synes at det vigtigste
er Skolens Tarv og det er den vi først må tænke på. – Ideen om Krokiskolen har vi jo
gjennemført og haft på Program, uafhængigt af Frk Holm fra vor Forening blev
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dannet.–”

Utålmodigheden var åbenbart startet hos Astrid Holm, der havde sendt en skrivelse til
Helvig Kinch, som videresendte den til Marie Henriques, der altså sendte den til Anne Marie
Carl Nielsen sammen med Kinchs følgebrev. Et par dage efter syntes Kinch, at hun måtte
forklare sig yderligere over for Anne Marie Carl Nielsen og forholde sig til dennes seneste
vurdering:
”Jeg er fuldstændig enig med Dem i hvad De skriver om Astrid Holm; jeg
svarede hende, at først maatte vi have at vide Lejens Størrelse og derefter
hvorlænge vi maaske kunde have det paa Haanden.” /…/
”Jeg svarede ikke paa hendes Antydning om at faa Lokalet til Dagskole. Det er
rigtigt, at det kommer an paa at starte en Kroquisskole saa godt som muligt i
alle Retninger, at faa hende ansat derved, kommer først som No. To, og det
maa være med de andre Foreningers Samtykke.”23
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Hvilket lokale, der var til overvejelse på dette tidspunkt, fremgår ikke. Men at Astrid Holm
håbede på mere faste, dvs. lønnede, forhold i tilfælde af statsstøtte og samtidig så en
mulighed for at drive sin egen skole i dagtimerne samme sted, hvor hun om aftenen skulle
forestå croquistegningen, er tydeligt. De øvrige var derimod nervøse for sammenblandingen
af KKS’ og Astrid Holms private interesser. Samtidig skinner det klart igennem, at der var
divergerende meninger om organiseringen af croquisskolen. I et af udkastene til brev til
ministeriet er der i marginen noteret ”Aftenerne fordeles efter indbyrdes Aftale mellem
kunstnerorganisationerne”.24 Astrid Holm var fortaler for, at aftenerne skulle fordeles
mellem de forskellige kunstnerforeninger. De øvrige var til gengæld meget imod opdelinger
af enhver art. Som Marie Henriques skrev til Helvig Kinch, så skulle Astrid Holms synspunkter
nok blive fremlagt for de andre kunstnerforeninger, men selv var hun imod forslaget: ”I Paris
og München spørger man ikke deltagerne hvilke anskuelser de har, og til hvilket parti de
hører.”25

Brev fra Rud. Petersen til Helvig Kinch 16.9.1918
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Når de andre kunstnerforeninger nævnes, skyldes det, at Weis havde rådet KKS til at
mobilisere alle øvrige kunstnerforeninger for at fremme sagen med statstilskuddet. Det gik
man ind på, og det lykkedes i løbet af efteråret at få de tidligere nævnte foreninger til at
26

skrive under på den ansøgning om statsstøtte, som KKS havde udfærdiget. Syv
kunstnerorganisationer søgte altså i fællesskab om tilskud til oprettelse og drift af en
Croquisskole, ”… som i Paris og andre Kunstcentrer danner et nødvendigt og væsentligt Led i
Kunstneres Udvikling”. Det hed videre, at ønsket om en sådan skole havde ”… været
levende i herværende Kunstnerkredse siden den til de frie Skoler knyttede Croquisskole for
nogle Aar siden nedlagdes.” Det særlige formål med oprettelsen blev dernæst forklaret, det
samme gjorde de forestillinger, man havde om adgang til skolen:

”Nødvendigheden af at arbejde hurtig og gribe Modellens øjeblikkelige
Bevægelse er en uvurderlig Øvelse for en Kunstner, som i en saadan
Croquisskole, mod en ringe Betaling -, 50 Øre pr. Aften, - faar Lejlighed til at
øve Haand og Øje. Det bør fremhæves at for den store Kreds af unge
Kunstnere, som ikke har Raad til at holde selvstændig Model har Sagen
særlig Betydning. Eventuelt kunde saadanne ubemidlede unge Kunstnere paa
Indstilling af et nedsat Udvalg, som ogsaa kontrollerer Skolens
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Forretningsorden, have delvis Adgang til Arbejdet.”

Ansøgningen ”Til det høje Undervisningsministerium”
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Det blev altså ikke en skole, hvor kunstnerforeningerne disponerede over hver deres aftener
og tegnede sammen med dem, de i forvejen var allieret med, men en skole, der var åben
for enhver, der kunne godkendes som kunstner eller kunststuderende, hvor man kunne tegne
sammen med unge og gamle af alle observanser.
Ambitionen var at opnå et statstilskud på 2000 kr. årligt til ansættelse af en inspektør,
aflønning af modeller samt leje og opvarmning af lokale. Man ville gerne holde mere åbent
end hidtil, dvs. alle hverdagsaftener i sæsonen, som var vinterhalvåret. Og da man ønskede
at komme i gang straks, søgte man om et ubrugt beløb på 1500 kr., der oprindelig var givet
til De frie Studieskoler.
Anne Marie Carl Nielsen var, som nævnt, betænkelig ved at blande Astrid Holms navn ind i sagen
på forhånd, da hun frygtede, at det ville forplumre det hele. Dette skyldtes sikkert, ud over
visse uenigheder, både Astrid Holms bramfri måde at udtale sig på og hendes private kunstskoles
ry som mødested for tidens yderliggående kunstnerungdom. Ikke desto mindre var Astrid Holm
KKS’ kandidat til at blive skolens lønnede leder, hvis det lykkedes at skaffe et fast tilskud, og
hun var med på sidelinjen hele vejen. Det var først og fremmest Marie Henriques, der holdt
hende underrettet om slagets gang, bl.a. efter endnu et møde med Weis:
”Vi har altsaa været hos Weiss [sic], og indgivet ansøgningen. Foreløbig er der intet
at melde, Johan Rohde er ogsaa ude efter pengene, til en genoplivelse af Zahrtmans
[sic] skole. Med andre ord, vi have kun at forholde os fuldkommen rolig, hvis der
skal komme noget ud af det. Gør derfor endnu ikke skridt for at ophæve Deres
croquisskole, som allerede var fæstnet og i god gang (*da vi iforfjor begyndte vor
croquisskole.), og hvo ved, om vor store plan kan realiseres allerede til efteraaret.
Vi ville jo forfærdelig nødig gennem vore planer ødelægge noget for Dem, saa opgiv
endelig ikke Deres skole, inden vi ser hvordan sagen udvikler sig. Jeg skriver dette i
samraad med Fru K. og C.N., vi ville absolut ikke have noget at bebreide os bagefter
i retning af uopfyldelige løfter.”28

Vanskelighederne med Johan Rohde blev i øvrigt ved med at spøge. Efter at have opgivet at få
penge til genoplivning af de frie skoler, insisterede han nu på, at lederen af en evt. statsstøttet
croquisskole skulle være en mand. Henriques var ved at være træt af koordineringen med de
øvrige kunstnerorganisationer, deres repræsentanter gik hende på nerverne, som hun skrev til
Helvig Kinch:
”Tanken paa Nervil, Magnussen og Bærentzen gaar mig paa nerverne, bare det
havde været M.K.S. og K.K.S. alene, der skulde have startet det og saa alle de
andre været deltagere - - - Johan Rohde mente der maatte staa et mandfolk for
skolen.”29
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Brev fra Marie Henriques til Helvig Kinch 16.9.1918

De omtalte er billedhuggerne Sophus J. Nervil (1874-1941), Rikard Magnussen (1885-1948)
og Thomas Bærentzen (1869-1936), repræsentanter for hhv. Kunstnerforeningen af 18.
November, Dansk Billedhuggersamfund og Charlottenborg-Billedhuggernes Sammenslutning,
som nu var kommet ind i billedet som medansøgere. Da Marie Henriques kun havde talt med
Johan Rohde ved en fest, overvejede hun en fornyet henvendelse, som hun nogle dage
senere skrev til Helvig Kinch:

”.. jeg har tænkt paa, om jeg ikke burde tale med Rohde under lidt mindre
støiende omgivelser. For jeg forstod sandfærdigvis ikke hans vedblivende villen
have et mandfolk i spidsen for det. Jeg kunde da nævne – rent tilfældig – Astrid
30
Holm, og høre hvad han sagde til det.”
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Om Henriques har fået nævnt Astrid Holms navn over for Johan Rohde (1856-1935), ved vi ikke.
Men hvis det er sket, er det ikke umuligt, at Rohde endnu har kunnet huske hende som den
elev, der satte sig i spidsen for sine medstuderende og støttede hans kandidatur til stillingen
som leder af malerafdelingen på Kunstskolen for Kvinder efter Viggo Johansens (1851-1935)
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afgang i 1906. Derved bragte Astrid Holm sig i en udsat position i forhold til Akademiets
skoleråd, der lagde pres på de kvindelige elever for at få dem til at trække sig som støtter ad
Rohde, der havde en fortid som lærer på De frie Kunstskoler, hvilket de fleste gjorde. Dog ikke
Astrid Holm. Hun forlod til gengæld Akademiet kort efter og fortsatte sine studier i udlandet.
Hun bevarede dog sit gode forhold til sin lærer, Viggo Johansen, og det kom muligvis til gavn i
forbindelse med croquisskolen. Ministeriet havde nemlig bedt Akademiet om en udtalelse i
forbindelse med ansøgningen om statsstøtten. Akademiets direktør, arkitekt H.B. Storck
(1839-1922) fik i den anledning besøg af Marie Sandholt, der talte for Croquisskolen:
”Jeg talte jo om hvor alle danske yngre trængte til at tegne; han tror nemlig ingen
kan tegne og nu kan de jo ikke komme ud at rejse, paa Rejser tegner man altid meget.
Om ”Andagten” og den fuldkomne Stilhed paa Croquisskolerne i Paris. Nu er han
32
forberedt om end ikke begejstret. Johansen er vist en vigtigere Faktor.”
Sandholt fornemmede, at Akademiets folk var ængstelige for, at akademieleverne ”rendte” til
croquisskolen, men Storck henviste hende i øvrigt til at tale med malerne. Viggo Johansen, der
nu var en af de mandlige akademielevers professorer i malerkunst, fik åbenbart besøg af Astrid
Holm. I hvert fald kunne hun senere referere til, at han havde stillet sig positiv over for
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croquisskolen, blot den ikke skulle lægge beslag på Akademiets penge eller lokaler. Det endte
med, at Akademiets direktør anbefalede statstilskud til en skitseskole for kunstnere.34
Da Marie Henriques den 5. december 1918 skulle aflægge beretning ved KKS’
generalforsamling, var spørgsmålet om statstilskud endnu ikke færdigbehandlet, men det blev
fremlagt, at man havde forhåbninger om, at ”Kælebarnet” croquisskolen ville blive ”en
virkelig, helst daglig Kroquisskole”. Weis havde lovet at gøre alt, hvad han kunne, og
”Resultatet er foreløbig at der paa Finansloven er optaget et Forslag om treaarig Bevilling
paa 2000 Kr. til en Kroquisskole, og gaar denne Bevilling igennem gives i Vinter 1500 Kr. til
Udgifter i Aar. Jeg behøver vel ikke at sige, at hvis denne Sag gaar igennem, hvad vi har
sikkert Haab om og bliver en fast Institution, vil det være en stor Landvinding for danske
Kunstnere, da Kroquisskolen i alle store Kunstcentrer er et uundværligt Led i det daglige
Studium.”35
Folketingets finansudvalg bevilgede støtten 14. december, og det var også lykkedes KKS at få
gennemført, at croquisskolens daglige leder blev en kvinde, den allerede i kulissen ventende og
meget motiverede Astrid Holm. Johan Rohde var åbenbart forstummet, og de øvrige
kunstnerforeninger må have nikket ja til hende. At hun allerede havde erfaringer som leder af
sin egen kunstskole og havde hjulpet KKS’ og MKS’ croquisskole over en kritisk fase, må have talt
til hendes fordel, lige som hendes kosmopolitisme har trukket op, om ikke i alles, så dog nok i
manges opfattelse. Som nævnt havde ikke kun Astrid Holm, men hovedparten af periodens
mange Paris-rejsende kunstnere haft glæde af byens mange croquisskoler, og samtidens presse
var da også af den opfattelse, at skolen havde klare parisiske forbilleder. Politiken omtalte i
1919 Astrid Holm som ”Leder af den efter fransk Mønster oprettede Croquis-Skole”, senere i
artiklen kaldes skolen en ”ultra moderne Kunstskole”.36
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Adgangen til at tegne på skolen blev gratis for medlemmerne af de kunstnerforeninger, der
havde været med til at skaffe statsstøtten, mens prisen for andre var 75 øre pr. aften ved
skolens start. Som Henriques havde understreget i sin beretning, ville Croquisskolen, hvis
statsstøtten blev bevilget, ikke længere være KKS’ ansvar, men få sin egen styrelse. Den første
bestyrelse kom til at bestå af to kvinder og to mænd: Anne Marie Carl Nielsen, Marie Henriques,
Rasmus Christiansen (1863-1940) og H.H. Schou (1884-1949), de to sidste repræsenterede MKS og
Kunstnerforeningen af 18. November.

Frederiks Hospital
Kunstnernes Statsunderstøttede Croquisskole havde i de første år lokaler Bredgade 68, i det
tidligere Frederiks Hospital, opført i 1750erne og nedlagt som hospital i 1910 ved Rigshospitalets
åbning. Mens bygningskomplekset afventede nedrivning eller anvendelse til andet formål,
husede det en række virksomheder af meget forskellig art. Det drejede sig bl.a. om Statens
Filmcentral, Fru Walboms balletskole, Fru Quidings sangskole, flere spejderkorps, en afdeling af
Røde Kors foruden pensionater og privatboliger. Og ikke mindst vigtigt i denne sammenhæng, så
husede bygningerne en række boliger og atelierer for billedhuggere, malere og håndværkere. Da
Croquisskolen rykkede ind, var det altså et livligt sted, en ”Myretue” ifølge samtidens aviser,
fyldt med aktiviteter og kunstnere. Bl.a. havde den efterspurgte portrætmaler Oscar Matthiesen
(1861-1957) sit atelier her, det samme gjaldt maleren Carl Holsøe (1863-1935).
Især var stedet dog præget af unge kunstnere, der boede og arbejdede der i kortere eller
længere tid. Det drejede sig bl.a. om arkitekterne Kaare Klint (1888-1954) og Ivar Bentsen
(1876-1943) foruden billedhuggeren Astrid Noack (1888-1954), der på det tidspunkt stadig
arbejdede som billedskærer. Noack havde boet her siden 1915 og delte atelier og bolig med
37
metalbroderer og kunstvæver Vera Ehlers. Men ud over de kunstnere, der boede der, var en del
andre kunstnere vant til at færdes i det tidligere Frederiks Hospital. Det gjaldt først og
fremmest unge danske kunstnere, men det gjaldt også kunstnere fra det øvrige Skandinavien. En
del af disse kom hos Astrid Noack, herunder den svenske maler Tor Bjurström, som i 1918 blev
gift med Vera Ehlers (f. 1886).
I 1919 blev Astrid Holm spurgt, hvem der tegnede på skolen, da hun blev interviewet af Dagens
Nyheder. Her svarede hun, at det fortrinsvis var Akademiets elever og så medlemmerne af de
38
forskellige kunstnerforeninger. Desværre er der ikke bevaret lister eller notater om, hvem der
deltog i croquistegningen i Astrid Holms tid som daglig leder, så nogen præcis idé om
deltagerskaren er det svært at få. Dog er der et par af de svenske kunstnere, der lige akkurat
nævner skolen i deres erindringer. Kurt Jungstedt (1894-1963) huskede således, at han en vinter
gik og tegnede croquis i Frederiks Hospital. ”Astrid Noack hade bl.a. sin skulpturateljé här och i
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en annan satt vi och tecknade croquis,” som det hedder. Blandt dem, han tegnede sammen
med, var en anden svensk kunstner, Otte Sköld (1894-1958),40 god bekendt af og tidligere model
for både Anne Marie Carl Nielsen og hendes datter. Sandsynligvis deltog også Jungstedts øvrige
nære venner fra den tid, Siri Rathsman (1895-1974) og Tor Bjurström (1888-1966) i
tegneaftenerne i Fredriks Hospital.
Om skolens modeller i den tidlige periode ved man endnu mindre end om eleverne. I KSC’s
regnskaber, hvor udgifterne til modeller fremgår, findes desværre ikke yderligere oplysninger
om, hvem de var. På basis af illustrationerne i KSC’s jubilæumsskrifter kunne man tro, at der
udelukkende blev tegnet efter kvindelig model, hvilket imidlertid strider mod tidens almindelige
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praksis og mod Astrid Holms formuleringer i et interview i 1919. Modellernes køn var ikke direkte
på tale, men da intervieweren vil have uddybet, hvad croquistegning er, citeres Astrid Holm for
følgende:
”.. i sin mest udvidede Betydning vil Croquistegning sige det samme som, at man
tegner en Mand, der f.Eks. gaar op og ned ad Gulvet. Men inden man naar saa
langt, bestaar den dog nærmest i en Art ”Hurtigtegning”, idet man kun lader sin
Model indtage samme Stilling i ca. 1 Kvarter, hvorefter han skifter Stilling.
Efterhaanden som Eleverne bliver mere øvede, lader man ham kun staa i 5 Minuter
– til man endelig lader ham være i stadig Bevægelse.”
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Af et brev fra Helvig Kinch til Anne Marie Carl Nielsen fra marts 1919 fremgår det, at de begge
benyttede skolen, og her kommer et andet aspekt vedrørende modellerne frem. Der står bl.a.:
”… maaske ses vi ogsaa paa Kroquisskolen, det er sandt, Astrid Holm sagde, at paa Fredag
skulde de have en Kineser til Model.”42
Hvis Astrid Holm forsøgte at præsentere modeller af forskellige nationaliteter, ville det være i
tråd med tendenser på de parisiske skoler i årene før første verdenskrig. Ikke mindst afrikanske
modeller var efterspurgte, hvilket bl.a. ses i værker af Astrid Holms to kammerater fra Parisårene, Johannes Bjerg (1886-1955) og Jais Nielsen (1885-1961), der begge har udført værker
efter sorte modeller,43 og Astrid Holm selv var i 1914 rejst til det daværende Dansk Vestindien
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(nu U.S. Virgin Islands) bl.a. med det formål at male model.
Lejemålet i Frederiks Hospital virkede som et godt sted med liv og atmosfære og løfter om en
vis stabilitet oven på de forudgående års konstante flytninger. Men allerede i sommeren 1919 så
det ud til, at glæden igen blev kort. I juli meddelte aviserne, at det tidligere Frederiks Hospital
var blevet købt af etatsråd Emil Glückstadt (1875-1923), som havde til hensigt at skænke det til
Kunstindustrimuseet (det senere Designmuseum Danmark). Astrid Holm sendte straks et brev til
Marie Henriques, hvor hun undskyldte, at hun bebyrdede hende med ”Croquisskolevrøvl” i
ferien, men ”Salget af Frederiks Hospital gør det nødvendigt.” Det var kommet hende for ører,
at alle lejere skulle ud,

”Men vilde det ikke være en Idé, om Croquisskolens samlede Bestyrelse skrev til Direktør
Hannover og bad ham om i nogle Aar, indtil Museet selv havde Brug for al Pladsen, at
overlade os et Lokale der. Det kan jo ikke skabe noget Præcedens med Hensyn til de
andre Lejere, da ingen af dem er en Kunstnerforening der dog maa siges at have nogen
Forbindelse med et Museum for Kunst.”
Astrid Holm var bange for, at Akademiet skulle løbe med croquisskolen, hvis den blev husvild
igen. Drøftelserne af nye skoleplaner var en konstant del af Akademiets virksomhed i perioden
1919-1924, så spørgsmålet kan sagtens have været oppe og vende. I hvert fald skrev hun videre:
”Frank omgaas vistnok med nogle underlige Planer om at foreslaa Akademiet at lave et
Lokale om til Croquisskole – han mener det urimeligt, at Staten betaler til det, naar det
kan gaa under Akademiet (og med en af Akademiets Lærere som Leder). Men jeg kan ikke
faa ud af ham, om det er Spøg eller Alvor. Jeg haaber ikke, han bringer noget Vrøvl i det
hele. Vi henvendte os i sin Tid til Akademiet om Lokale, men Prof. Johansen svarede, at
han vilde støtte vort Andragende, hvis vi lovede ikke at bede Akademiet om Lokale eller
Støtte. Saa nu, hvor Skolen gaar godt, kan de ikke komme og tage den fra os, finder
jeg.”45
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Med Frank hentydes til Einar Utzon-Frank (1888-1955), den unge billedhuggerprofessor, der var
centralt placeret i forhandlingerne om Akademiets nyordning, og som i den forbindelse fik
afgørende betydning for, at Astrid Holm i 1921 blev ansat til at lede Akademiets nyoprettede
væveskole, et job hun bestred sideløbende med ledelsen af KSC. Croquisskolen formåede at
beholde lejemålet i Frederiks Hospital til og med sæsonen 1920-1921, og der lader ikke til at
have været hold i rygterne om Utzon-Franks planer.

Astrid Holm: Siddende ung pige, olie på lærred, 72 x 63 cm, tilhører Peter S. Holck
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Den Priorske Atelierbygning
Croquisskolen fik nu lokaler i den Priorske atelierbygning i gården bag Bredgade 33.46 Der var
tale om et hus udelukkende bestående af kunstneratelierer, opført på initiativ af skibsreder H.P.
Prior (1813-1875) i midten af 1860’erne med Vilhelm Petersen (1830-1913) som arkitekt. H.P.
Priors søn, Lauritz Prior (1840-1878), var billedhugger og fik atelier i stueetagen, mens de to
øverste etager var indrettet som maleratelierer. Her havde P.S. Krøyer (1851-1909) på et
tidspunkt atelier, og Kunstneres frie Studieskoler holdt også til her i en periode. Altså et hus med
lovende traditioner, og endelig et blivende sted. Tilmed var lokalet større og mere veludstyret
end det, man forlod.
Croquisskolen startede sin virksomhed i atelierbygningen den 10. oktober 1921. Som hidtil var
den åben alle ugens dage fra kl. 19 til 21, undtagen søndag. I et cirkulære meddelte man
foruden åbningstider også programmet for aftenerne. Fem af ugens dage kørte med samme
inddeling: Først stod modellen i en stilling i en halv time, dernæst fulgte to stillinger à 10
minutters varighed, hvorefter aftenen sluttede med en stilling, der blev fastholdt i en time. Om
onsdagen var der mulighed for at studere samme stilling i to timer. Det blev understreget, at
kunstnerne var velkomne til selv at foreslå stillinger, så ville Astrid Holm stille modellen
derefter, og endelig ville der muligvis en af ugedagene blive tale om to modeller, der ville blive
47
stillet sammen.
Med hensyn til Bredgade 33 er det så heldigt, at en af eleverne, billedhuggeren Gottfred
Eickhoff (1902-1982), har nedfældet sine erindringer om en tegneaften på stedet. Eickhoff tog
en længere omvej til kunsten, bl.a. studerede han jura og forsøgte sig lidt inden for
kunsthistorien, inden han besluttede sig for at prøve, om han havde mod på at blive kunstner.
Han var ikke en af dem, der havde gratis adgang til Croquisskolen via medlemskab af en af
kunstnerforeningerne. Hans kæreste, Gerda Arensback Andersen (1898-1979, gift Eickhoff), var
billedkunstner, og gennem hende fulgte han med i mulighederne på feltet, inden han opsøgte
Croquisskolen for at få afklaret, om han skulle skifte spor. Resultatet blev som bekendt, at han
vovede springet og siden indskrev sig i rækken af de store, figurative billedhuggere i dansk kunst
i 20. århundrede. I årene 1955-1972 kom han i øvrigt selv til at undervise kommende
kunstnergenerationer som professor på Kunstakademiets billedhuggerskole i Frederiksholms
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Kanal.

De første skridt blev taget, da han i sæsonen 1924-1925 gik ind gennem porten til Bredgade 33
og op på anden sal i atelierbygningen, hvor der blev arbejdet fra syv til ni i det store lokale:
”Man sad amfiteatralsk i tre rækker. Første på lave stole, anden på høje stole og
tredie på nogle helt usandsynligt stolprende taburetter. Fra loftet hang en række
afskærmede lamper ned, med lyset rettet mod et podium midt for rummets
langside, hvorpå der lå et urimelig gammelt og laset klæde. Bag en trefløjet skærm
ved indgangen sad en dame, det var malerinden Astrid Holm, som havde fået det
job at ”lede”, som det hed, kunstnernes statsunderstøttede Croquisskole. Hun
afkrævede kunstnerne en beskeden betaling for de par timer, de skulle tegne og tog
sig ellers kun af at ”stille modellen,” der lige nu, før arbejdet skulle begynde
opholdt sig i et lille rum, ikke større end et almindeligt vægskab.”

16

Eickhoffs første møde med croquistegningen blev stående tydeligt i erindringen, selv navnet på
den rødhårede model, Xenia, bed sig fast. Hun var sent på den, der var allerede fuldt i lokalet af
kunstnere, der sad parat med tegneblokkene hvilende på et jerngelænder foran dem:
”Der var snak, mange kendte hinanden, man hørte en raslen af tøj inde fra
vægskabet, så et øjebliks stilhed, døren går op. Hun har hyllet sig i en gammel
blomstret kimono. Hendes bare fødder klasker henover gulvet, med et spring er hun
oppe på forhøjningen. Hun siger ”Godaften” med en sidebøjning, og en ubestemt
mumlen svarer hende. Så tager hun kimonoen af, krøller den sammen og kaster den
hen i et hjørne på podiet. Hun er usædvanlig hvid i huden. ”Nå, hvordan skal jeg så
stå i aften”?”
Modellen stiller sig prøvende med løftede arme, Eickhoff bemærker de højtsiddende bryster, den
smalle talje og de lange, spændstige ben, der aftegner sig i projektørlyset mod den mørke væg.
Men så kommer Astrid Holm på scenen:
”Astrid Holm, et stort tungt karlefolk, er kommet frem. ”Hvil lidt mere på det
venstre ben, lidt tilbage med højre skulder. Bøj hovedet lidt, tak, lidt mere, - det
er vist godt sådan.” Så er hun færdig med snakken. ”Er stillingen også god for
dem nede ved vinduet”? ”Godt, så står De sådan i fem og tyve minutter.” Et
levende pigebarn er blevet til en stilling.”49
Skønt Eickhoff ikke lader til at have været helt tilfreds med Astrid Holms indgriben i den unge
models naturlige ynde, fortsatte han med at komme på Croquisskolen, hvor blyanterne for over
papiret alle hverdagsaftener, hurtigt skitserende. De 25 minutter var hurtigt gået, dernæst
fulgte en ny stilling i 25 minutter, og den sidste time blev brugt til hurtigere skift, hvor modellen
poserede i 15 og fem minutter.
Eickhoff huskede ikke opdelingen helt som beskrevet i cirkulæret fra 1921, men den kunne
sikkert fraviges. Derudover er der ikke noget, der tyder på, at der skete væsentlige
ændringer det følgende årti bortset fra, at skolen måtte kæmpe stadig hårdere for at
beholde sit økonomiske fundament. Interessen for at tegne croquis viste sig ret konstant.
Man kunne i 1927 med tilfredshed fastslå, at deltagertallet lå stabilt på 16-17 pr. aften. Men
den økonomiske nedtur i 1920’erne, der medførte, at staten reducerede sine bevillinger
procentvis på en række områder, gik heller ikke KSC forbi. Statstilskuddet var frem til
sæsonen 1925-1926 på 2000 kr. pr. år, men så begyndte det at falde, først til 1950 kr.,
dernæst til 1800 kr.
Den entréindtægt, skolen havde på deltagere, der ikke var medlem af en af
kunstnerforeningerne, beløb sig til 8-900 kr. pr. år, og der var også en indtægt på et par hundrede
kroner årligt ved fremleje af en lokalet til en kunstner uden for sæsonen.
Desuden forsøgte man helt fra starten at få Kunstnerforeningerne til at yde tilskud mod
gratis adgang til medlemmerne, fordelt mellem foreningerne efter evne, men det kneb. I
1926-1927 måtte man konstatere, at halvdelen af foreningerne ikke havde haft mulighed for at
50
betale.
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Brev fra Julie Madsen til H.H. Schou 12.2.1930

Da statsstøtten i 1928 kom ned på 1500 kr., søgte KSC fondsstøtte, og man havde i 1929 held til
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at få et årligt tilskud på 300 kr. fra Ny Carlsbergfondet, ”indtil videre”, som det hed. På det
tidspunkt skyldte skolen Astrid Holm 250 kr., da indtægterne ikke længere var tilstrækkelige til
at dække hendes gage, og man besluttede at nedsætte den med 10 % til 1080 kr. Midt i
1920’erne havde den været 1300 kr., og den var allerede i 1927-1928 blevet sat ned til 1200
kr.52
Bunden var ikke nået med hensyn til statstilskuddet, der i 1932 blev nedsat til 1350 kr. årligt.
Heldigvis lykkedes det at få Ny Carlsbergfondets tilskud hævet til 600 kr. om året, gældende
fra 1930, ellers ville det have set sort ud for skolen, hvor udgiften til husleje efterhånden
53
slugte næsten hele tilskuddet fra staten.

Astrid Holm og KSC’s bestyrelse
I årenes løb kan man i breve og referater i KKS’ og KSC’s arkiver konstatere, at Astrid Holm ikke
altid havde alles udelte opbakning. Hun havde en trofast støtte i det mangeårige
medlem af skolens bestyrelse H.H. Schou, og generelt bakkede bestyrelsen hende op og
anerkendte hendes store arbejde. Anne Marie Carl Nielsen var hende imidlertid ikke venligt
stemt og skrev tilbagevendende klager over hende, til tider i en uforsonlig tone. F.eks. klagede
hun i 1924 over, at Astrid Holm ikke altid blev helt frem til kl. 9 om aftenen for art lukke og
kontrollere, at alle havde betalt, men hendes klage blev afvist af både Rasmus Christiansen,
54
Marie Henriques og H.H. Schou.
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Som tidligere nævnt havde der været visse uenigheder mellem Anne Marie Carl Nielsen og
Astrid Holm allerede forud for bevillingen af statstilskuddet, hvor de havde temmelig
forskellige opfattelser. Men også siden hen kom de til at repræsentere forskellige holdninger
til organisatoriske og politiske spørgsmål inden for KKS, hvor de begge var aktive. Her stod
de skarpt på hver sit standpunkt i flere sager, f.eks. i spørgsmålet om inddragelsen af
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kunsthåndværket under KKS’ arbejde, som Astrid Holm plæderede for, og i spørgsmålet om,
hvorvidt man skulle fastholde øremærkningen af en vis andel af Akademiets stipendiemidler
til kvinder, hvilket Anne Marie Carl Nielsen forsvarede indædt.56 Man har indtryk af to ret
monumentale personligheder, der ikke gik særlig godt i spænd, og som i vurderingen af
kunstneriske og ikke mindst kunstpolitiske og strategiske spørgsmål stod langt fra hinanden.
I starten af 1930’erne, da skolen økonomisk var i store vanskeligheder og Astrid Holms gage
for længst sat ned, havde hun en sygdomsperiode. Man havde fra KSC’s bestyrelse ændret på
åbningstiderne, så der nu kun var tegning fem dage om ugen, til gengæld skulle sæsonen
være syv måneder mod hidtil seks, dvs. fra 1. oktober til 1. maj. Astrid Holm havde
åbenbart henvist til den lange sæson som medvirkende årsag til sin sygemelding, og det fik
Anne Marie Carl Nielsen til at fare i flint, bl.a. skrev hun til H.H. Schou, at hun åbenbart var
den eneste, der satte hensynet til croquisskolens tarv over hensynet til Astrid Holm. H.H.
Schou forsøgte at gyde olie på vandene ved at argumentere for, at Astrid Holm var så
værdifuld for skolen, at man måtte tage de nødvendige hensyn, så hendes kræfter ikke blev
57
slidt hurtigere op end nødvendigt.
I 1933 var Astrid Holm syg igen, denne gang så længe, at Gudrun Grove (1876-1954) blev
ansat som vikar, førte regnskab og sågar deltagerlister. Det sidste har den fordel, at vi her
får et sjældent indblik i, hvem deltagerne var i april 1933. Langt fra alle navne er kendt,
men det er dog muligt at konstatere, at deltagerne stadig er spredt over foreningerne og
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omfatter både ældre og yngre, fra Anne Marie Carl Nielsen til Holger Koch (f. 1907).
Astrid Holm ledede croquisskolen frem til sin død, men desværre var også hendes sidste år
vanskeligt. I løbet af sommeren 1937 flyttede croquisskolen til en stuelejlighed i Nyhavn 18.
Hele den sommer havde Astrid Holm været syg, og bestyrelsesmedlemmerne i KSC tvivlede
efterhånden på, at hun ville vende tilbage, men enedes om at give hende tid til rekreation.
Skolens start måtte dog udsættes, og til sidst måtte man meddele, at man åbnede efter en
ændret plan, fire aftener og en eftermiddag om ugen.59
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Opslag til Kunstakademiet om ændret sted og tid for KSC

På den nye adresse, Nyhavn 18 i stueetagen, kunne Astrid Holm få bolig knyttet til
skolelokalerne og på den måde lettet sin dagligdag. Det nåede hun dog ikke at få glæde
af. Skolens åbning foregik uden hende, og den 17. december døde Astrid Holm på Sankt
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Elisabeth Søstrenes Hospital. Lige som ved skolens start havde KKS en kandidat klar til at
overtage skolens ledelse, den allerede erfarne Gudrun Grove, der nu blev den faste
ankerperson, der sikrede, at kunstnere og studerende også de følgende mange år - for en
betaling, der var overkommelig for alle - kunne nyde godt af det koncentrerede fællesskab
om tegningen på tværs af generationer, kunstarter og udtryksformer.
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Kvittering for statstilskuddet med Ebba Carstensens underskrift på Astrid Holms vegne

1
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