
Chris christensen ligner sig selv.                Foto: Søren Hyttins

Mesterbokser
på udstilling
Den   navnkundige   tidligere   EM-bokser   Chris   Chri-
stensen, Frederikssund, der stadig er kendt som »Gent-
1eman Chris«, kan i disse dage se sig selv på udstilling.
Frederikssund Kunstforening holder i anledning af sit
50-års jubilæum  en  udstilling,  som  viser  arbejder  af
byens gamle »mestre«.

Maleren og stenhuggeren Emanuel Nielsen, der var
med til at stifte Frederikssund Kunstforening, modelle-
rede i 1962 denne buste af Chris Christensen.
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50Iår for
kunsten
markeres
FLederiks sund :      P å
torsdag er det 50 år si-
den,  at  F+ederikssund
Kunstforening   så   da-
gens lys. Det markeres
markant  på  flere  må-
der.
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Kunstforeningen
firlder 50 år

FREDERIKSSUND:
Frederikssund  Kunst-

forening har 50 års jubi-
læum den 23. februar.

Jub ilæet        markeres
med spændende arrange-
menter  og  udstillinger  i
byens kulturhuse.

Kunstforeningen    hå-
ber,  at  rigtig  mange  af
byens   borgere   vil   følge
det flott6 jubilæumspro-
gram,  som  vil  blive  ud-
sendt om.kring den  1.  fe-
bruar.
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Frederikssund kunstforening
50 års jubilæum

LANGES MAGASIN
Retrospektiv  udstilling:
Th.  Hagedorn-Olsen,  Ove  Køser,  Povl  Larsen,  Ema-
nuel  Nielsen,  Morten  Nielsen,  Niels  Nielsen,  Ulf Ras-
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Billedhuggeren  Søren Jensen.
Skulpturer  og  tegninger.
Begge udstillinger er åbne 25. februar -9. marts  1995.
Hverdage   13-17,  lørdage   10-13,  søndage   13-17  (luk-
ket  mandage).
Gratis  adgang.
VELKOMMEN.

Kunstforeningen
filder 50 år
FREDERIKSSUND:

Den  23.  februar  1945  var
der stiftende generalforsam-
ling i Frederikssund Kunst-
forening,  hvor Hans Holten
Lange  blev  formand  for  en
bestyrelse,  der  i  øvrigt  be-
stod   af  Emanuel   Nielsen,
Sv.  Drews  Schrøder,  Jørgen
Kortzau-Hansen, Th. Hage-
dorn-Olsen,    Hjalte    Skov-
gaard og Leif Bjørner, og al-
lerede  i  på§ken  samme  år
kunne foreningen præsente-
re     sin     første     udstilling
»Kunst  i  privateje  i  Frede-
rikssund og Omegn« på Fre-
derikssund    Private    Real-
skole.

Der  har  været  mange  og
højst forskelligartede udstil-
linger siden da.  I tiden om-
kring 25 års jubilæet klage-
de  foreningen  over  fortviv-
lende        udstillingsforhold.
Det problem er løst med ti-
den,  og ved  50  års jubilæet
kan foreningen byde på ud-
stillinger    i    såvel    Langes
Magasin, hvor man viser en
retrospektiv  udstilling  med
værker   af   Th.   Hagedorn-

Olsen, Ove Køser, Povl Lar-
sen, Emanuel Nielsen, Mor-
ten  Nielsen,  Niels  Nielsen,
Ulf Rasmussen, Gerda Ryt-
ter, Hjalte Skovgaard, Ernst
Syberg, Povl Søndergaard og
Jørgen Wiberg med fernise-
ring på  lørdag  kl.  11,  som  i
Elværket, hvor der vises  en
udstilling med værker af bil-
ledhuggeren   Søren  Jensen,
der er født og opvokset i Fre-
derikssund. Her er der ferni-
sering  på  lørdag  kl.   12.30.
Begge  udstillinger  kan  ses
til den 9. marts hverdage kl.
13-17,   lørdage  kl.   10-13  og
søndage kl.  13-17.

Selve  jubilæet  fejres   på
Restaurant  Kalvø  på  tors-
dag kl. 18. I skrivende stund
har ca. 80 mennesker benyt-
tet sig af chancen for at del-
tage  ved  at  tilmelde  sig på
Turistkontoret.

Frederikssund  Kunstfor-
ening har i anledning af ju-
bilæet   udsendt   et  jubilæ-
umsskrift, og der er ophængt
plakater rundt om i byen.  I
Jernbanegade  24  er  der  en
udstilling  af  de  kunstgen-

stande,  der  udloddes  i  for-
bindelse med den kommen-
de generalforsamling i Lan-
ges Magasin den 9. marts.

I  forordet  til jubilæums-
skriftet   skriver   Frederiks-
sund    Kunstforenings    for-
mand, Lis Nielsen, bl.a.:

»Et museum er bygget, to
kulturhuse er indviet, man-
ge  firmakunstforeninger  er
dannet. Folkeuniversitet, af-
tenskoler, billedskoler og in-
teressegrupper      arrangerer
foredrag, kurser og udstillin-
ger.     Kommunale     udvalg
forskønner byen.

Frederikssund    Kunstfo-
rening har - sagt i al ubeske-
denhed - været id6- og sam-
arbejdspartner   i   mange  af
disse projekter.

Frederikssund    Kunstfo-
rening ser det stadig som sin
fornemste  opgave  at  vække
og øge interessen for billed-
kunst,   skulptur  og  kunst-
håndværk,  at  komme  med
ideer,    give   inspiration   og
udfordre,  kort  sagt  -  at  sti-
mulere    det    professionelle
kulturliv i byen«.



Tilløbsstykke på Kalvøen
MCLngeu{luære"edtilci±fiejrekunstfioreringensjub{læum
F+ederikssund:
Kunstsammenkomsten
på Restaurant Kalvøen
i  aften,  som  markerer
F+ederikssund    Kunst-
forenings 25 års jubilæ-
um, er blevet så stort et
tilløbstykke, at forenin-
gens  bestyrelse  i  aftes
holdt »krisemøde«.
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Hun holdt i aftes et møde
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Præcis markering
af50iårsjubilæum
KaluøenoghwnsthstoriherydÆ3dÅ3pragtpræstcitio"3r
Ft.ederikssund:     Det
var ikke kun på datoen
men også på klokkeslet,
at             F+ederikssund
Kunstforening   marke-
rede  sit  50  års jubilæ-
um.
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både  kunsthistorikeren  Sø-
ren   Elbak   og   restauratør
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ventet  at  skulle  servere  en
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De lokale mestre
fi7ldte Magasinet
Ftederihssund-borgeme stod som s{ld i tøndÅ3
Flederikssund:    Når
Kunstforeningens      50
års jubilæumsreception
på Restaurant Kaløven
blev betegnet som et til-
1øbesstykke,      er     det
svært at finde ord,  der
er  dækkende  for  hvad
ferniseringen    af   for-
eningens jubilæumsud-
stilling i Langes Maga-
sin blev.

stoFdreg:åksssiTdndib:ååedreneda
kunstforeningens    formand

Lis  Nielsen  lørdag  formid-
da#?naefdFer:åg:i#::ååå.s|o-

i::åni?e::;:eå;;d:i::fs:i:iåeå
en af initiativtagerne til Fre-
derikssund     Kunstforening
til den yngste blandt de nu-
levende »mestre« Ove Køser,
den 76-årige Ove KØser, der

åilggeåå#vteåå?e-åirfååoåesrtda:
Rytter var tilstede på udstil-
]£n88ieanridtgæsternevedfemi-

seringen var også Frederik-
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ser Chr. Christensen, »Gent-
leman Chris«,  der til udstil-
lsion£enEkaarnuudel|ånNtig|esne:uåtå:

dellerede af ham i 1962.
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»Mainstream 7+1«.

b-.

Arkitekt Ole Ni,elsen (t.u.), en af Emanuel Nielsens _tre sønnsr sgybpæn m_ed qer!!|e-
ma,n Chri,s og f;ormander? for Federikssund Kunstforening Li,s Nie|sen på udstilli,n-
gen, der præseitierer de lohal,e mestre.

Eoto: Søren Hytting
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Kunstforrridkng
8enmm et
"lvt århundrede
Jubilæumsf ;est i Frederikssund Kunstf ;orening
FREDERIKSSUND:

Frederikssund  Kunstfor-
ening var trukket i stadstø-
jet i sidste uge. Anledningen
var foreningens  50 års jubi-
1æum, og det halve århund-
rede    i    rollen    som    lokal
kunstformidler blev marke-
ret  på  forskellig  festlig  vis.
Dels  med  udsendelse  af et
smukt         jubilæumsskrift
samt et fødselsdagsarrange-
ment på Restaurant Kalvø -
dels  med hele to eksempler
på     foreningens     speciale:
kunstudstillinger.

Knap 200 mennesker, for-
eningsmedlemmer    og    gæ-
ster, havde tilmeldt sig tors-
dagens   fødselsdagsarrange-
ment,   og   det   meget   store
fi.emmøde   kan   kun   tages
som en varm hyldest til ju-
bilaren og en illustration af
den brede opbakning, der er
omkring    kunstforeningens
mission.    -    Fødselsdagsfe-
sten indledtes med en times
hyggeligt   samvær   over   et

glas vin, mens kunsthistori-
keren Søren Elbæk stod for
aftenens "faglige islæt" med
et  causeri  over maleren  Si-
gurd Swanes billeder og liv.
Arrangementet         s luttede
med spisning og bortlodning
af billeder.

Lørdag var der, halvanden
time forskudt, fernisering på
jubilæumsudstillinger          i
Langes Magasinbygning og i
Aktivitetshuset Elværket.

I    Magasinbygningen    er
etableret  en  stor  retrospek-
tiv     maleriudstilling     med
værker af et dusin af byens
og egnens  ældre  kunstnere.
Det   er   Amanuel   Nielsen,
Th.  Hagedorn  Olsen,  Ernst
Syberg,   Ove   Køser,   Gerda
Rytter, Morten Nielsen, Jør-
gen   Wiberg,   Hjalte   Skov-
gaard, Ulf Rasmussen, Povl
Søndergaard,  Niels  Niel'sen
og Povl Larsen. De udstillle-
de  billeder er hovedsageligt
udlånt  af kunstforeningens
medlemmer,  og  de  er  med

deres  kunstneriske registre-
ringer  i  en  svunden  tid,  en
fortrinlig  tilbageskuen  over
de  halvtreds  år,  der er  gået
Jsiden             Frederikssund
Kunstforening    så    dagens
lys.

Der  var  meget  stort  ryk-
ind ved ferniseringen,  og de
mange        udstillingsgæster
blev   budt   velkommen    af
kunstforeningens   formand,
Lis  Nielsen,  der bl.a.  oplæ-
ste     foreningens     "dåbsat-
test":  referatet  fra  den  stif-
tende    generalforsamling    i
1945, hvori deltog 40 kunst-
interesserede   frederikssun-
dere.

Lis Nielsen betonede den
store betydning for kunstfo-
reningen,  de  12  deltagende
kunstnere   i   jubilæumsud-
stillingen  har  haft  for  for-
eningen,  og  fastslog,  at  det
ikke mindst er i kraft af de-
res indsats gennem årene, at
Frederikssund     Kunstfore-
ning idag står på et "kampe-

Formanden for Frederikssund
Kunstforening,    Lis    Nielsen
(th.),  havde  røde  roser  til  de
fi.emmødte kunstnere - fim ven-
stre Ove Køser, Gerda Rytter,
Morten  Nielsen  og  Ulf  Ras-
mussen.

stensfundament".   Der   var
derfor  dybfølte  jubilæums-
hilsner  og  røde  roser  til  de
fremmødte  kunstnere,   Ove
Køser,   Gerda   Rytter,   Ulf
Rasmussen og Morten Niel-
sen samt slægtninge til flere
af de afdøde kunstnere.

Jubilæumsudstillingen   i
Elværket       indikerer,       at
kunstforeningen,   trods   det
halve  århundrede,  er  up  to
date, fuld af appetit på frem-
tiden   og  hvad   den   måtte
bringe  af kunstneriske  ud-
foldelser. I Elværket udstil-
ler   den   unge   billedhugger
Søren  Jensen  nogle  af sine
karakteristiske,         smukke
skulpturer   og   tegninger.   -
Søren  Jensen  er  opvokset  i
Frederikssund, og mange vil
sikkert tidligere have stiftet
bekendtskab      med     hans
kunst,  idet  der  i  sommers
var  lejlighed  til  at  se  nogle
få  af hans  arbejder ombord
på kulturfærgen Kronborg i
Frederikssund Havn.

Begge     kunstforeningens
jubi,læumsudstillinger    kan
ses  frem  til  torsdag  den  9.
marts.

H.L.



Tirsda 7. marts 1995

Frederikssund tJægerspris Skibby

T+ækker folk til
Langes Magasin
Jub{læwmsudstillingenha;rstortbesøgstal
F+ederikssund:   Med
101 gæster i løbet af de
tre timer, der i lørdags
var åbent på F+ederiks-
sund     Kunstforenings
50-års      jubilæumsud-
stilling i Langes Maga-
sin,  tør  man  godt  spå,
at   foreningen   starter
d6n videre vej mod 100
års jubilæet med en ud-
stilling,  der er værd at
huske  på  grund  af et
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KunstforeningensformandLisNielsenvedHjalteskovs8aardsmaleriafdentid]å8ereE°dpe{f::fi!§;;na:b4£Frydkjær

Trækker folk til
Langes Magasin
Jub{læwmsud,stillingenhc[rstortbesøgstal
Ft.ederikssund:    Med
101 gæster i løbet af de
tre timer,  der i lørdags
var åbent på FTederiks-
sund     Kunstforenings
50-års      jubilæumsud-
stilling i Langes Maga-
sin,  tør  man  godt  spå,
at   ,foreningen   starter
d6n videre vej mod 100
års jubilæet med en ud-
stilling,  der er værd at
huske  på  grund  af  et
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Sen.
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Nielsens tre portrætter.
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»Gentleman Chris«
bliver støbt i bronze
Flederikssund:      P å
næste bestyrelssmøde i
F+ederikssund   Hallen,
vil   formanden   Anker
Andersen foreslå besty-
relsen, at der i hallens
foyer bliver opstillet en
bronzebuste af den tid-
ligere      europamester,
weltervægtbokseren
Chris Christensen.  Bu-
sten er udført af kunst-
neren   Emanuel   Niel-
Sen.

steBå:::åeslåetå:jå%rfeantsågt
sker.

Det var i forbindelse med
Frederikssund     Kunstfore-
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kunstneren  Emanuel  Niel-
sen, der var en af initiativta-
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1962.   Tanken  var,   at  den
skulle  støbes  i  bronze,  men
det blev den ikke.
Det er en donation fra Willi-
am   Berntsens   Kunstfond,

gfåriøFredde:ri¥susli#åfitundset:

;:;Såiiiå:s:åL:åi'å#åsiå;a:f?ii:

#€§|g:i£å3:i¥:ååd]åf:fi£??,o:o:§
enåå:å:irs,å[i3gfibrmandenfor

Frederikssund     Kunstfore-

å:nåeLjssrnieåååEeir:3:?ingdålå

i.o:Eå:tionr:å:;nagf:f:n:;`sfiår,Snal::

rea:,#si:l:,dEumgåååeeT#i:[:

åeunnsstsnøenrisvked%1åg#nttb`;å
opgaven, hvilket han har ac-
CeBteetrebtriversåiedesMorten

Nielsen  der,   sammen  med
hallens bestyrelse, skal træf-
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formand Anker Andersen si-
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har opnået størst berømmel-
se.   Det   var   også   William
Bemtsen,  der .i  sin  tid  var
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siger han.


