
 



 

 
 
 
I 2011 modtog Dansk Sygeplejehistorisk Museum 285 tegninger og skitser fra 
Billedhuggeren professor Gottfred Eickhoff og hustru maleren Gerda 
Eickhoffs Fond.  
Tegningerne er blevet til i 1950 og i 1971, hvor Eickhoff var indlagt på 
henholdsvis Kommunehospitalet i København og på Rigshospitalet.  
Fra 14.juni til 28.oktober 2012 udstilles nogle af tegningerne på Dansk 
Sygeplejehistorisk Museum.  



 
Gottfred Eickhoff, 1902 til 1982  
 
Det stod ikke skrevet over Gottfred Eickhoffs vugge, at han skulle blive en 
anerkendt billedhugger og tegner. Han fødtes ind i en velsitueret borgerlig 
familie. Faderen var ingeniør og havde bestemt ikke mindre ambitioner på 
sønnens vegne. Tilskyndet af sit fædrene ophav begyndte den unge Gottfred 
således efter endt studentereksamen at studere jura. Men hans egentlige 
interesse var kunsten. I 3. G skriver han i sin notesbog: ”… min Tanke er 
uendeligt Virvar. Men jeg haaber inderligt snart at faa noget fastere paa en 
bestemt interesse … baade Maler- og Billedhuggerkunst og Kunsthistorie… 
vil jeg slet ikke sige vilde undre mig, om jeg valgte en af disse Ting til Studie”. 
 
Et vendepunkt i livet blev mødet med billedhuggeren Kai Nielsen. Gottfred 
Eickhoff mødte ham på Meulenborg i Snekkersten, hvor både Kai Nielsen og 
Eickhoffs far var på rekreationsophold. Kai Nielsen åbnede den unge 
Eickhoffs øjne for, at det var muligt at gå en anden vej i livet end den slagne.  
I sine erindringer mindes Eickhoff, at Kai Nielsen havde sagt direkte til 
faderen:  
” Han bliver aldrig jurist, - vil De vædde med mig om det? Det ville min far 
ikke”. 
 
I vinteren 1924-25 boede Eickhoff på et lejet værelse tæt ved 
barndomshjemmet. Studereværelset blev omdannet til et atelier og en ven 
sad model i ”en Maaned i Træk … Dette var mit første Forsøg som Skulptør 
efter Naturen”.  - Forholdet mellem far og søn var på dette tidspunkt mildest 
talt dårligt!  
 

 



Det skulpturelle udtryk appellerede til Eickhoff. Men trods for interessen i 
skulptur, begyndte Eickhoff ligesom sit forbillede Kai Nielsen sin kunstneriske 
løbebane som maler. I 1926 kom han ind på Harald Giersings malerskole på 
Valdal i Valby. ” Når Giersing talte med os, var han som en ældre ven, der 
opmuntrede vores bestræbelser… Han var positiv, var som en god gartner, 
afventende. Han troede på, at det groede i os, og han gav sig i alt fald tid til at 
vente på en nok så beskeden spire”. Med Giersings død i 1927 ophørte al 
undervisning på Valdal. Det var et slag for Eickhoff, der kun havde nået at 
følge undervisningen i fire måneder.  
 
Samme år blev Gottfred Eickhoff gift med maleren Gerda Eickhoff. Sammen 
rejse de til Paris, Eickhoff for at uddanne sig til billedhugger. Han blev mere 
og mere afklaret med hensyn til sin livsbane trods faderens fortsatte 
modstand. - At Eickhoffs far under sønnens Pariserophold benyttede 
malerierne fra Valdal tiden til at tætne et garagetag med, fortæller kun alt for 
tydeligt, i hvor høj grad han misagtede sønnens kunst. Kun to malerier, 
tydelige elevarbejder malet i sommeren 1927, overlevede.   
 

 
 



Gottfred Eickhoff fik sit kunstneriske gennembrud 
med ”Roepigerne” i Sakskøbing, 1940.  
 
En hændelse ni år senere kom til at udvikle ham som 
menneske og som kunstner. Kort før julen 1949 
pådrog Gottfred Eickhoff sig en kulilteforgiftning i sit 
atelier. Det resulterede tre måneders indlæggelse på 
Københavns Kommunehospital og derefter en 
længere rekonvalescens. 
I månederne på hospitalet måtte han, for at få afløb 
for sin skabertrang, tegne modeller og motiver, hvor 
de bød sig. Det blev til mange øjebliks billeder fra 
hospitalets verden af både patienter og personale. 
Inden sygdomsperioden havde Eickhoff fortrinsvis 
arbejdet i atelieret, men han opdagede nu, at 
atelierets mure ikke kun havde været beskyttende 
men også begrænsende. Tegningerne fra 

Kommunehospitalet viser en markant ændring i hans motivvalg og stil. 
Dengang følte han sig sat ud af spillet, men senere tænkte han med 
taknemmelighed på disse års tvungne orlov og fandt, at alle kunstnere burde 
tillade sig en sådan sabbat! Erfaringerne kom han til gode som kunstner og 
senere også som professor ved Kunstakademiet i København 1955-72. 
 

 
 

I 1971 blev Gottfred Eickhoff indlagt på Rigshospitalet. Nu var han en 
aldrende mand, men også her tegnede han flittigt. Med sin streg indfangede 
han sin egen og sine medpatienters kamp med genoptræningen.  Omkring 
patienterne var personalets omsorgsfulde hjælpende hænder, men skitserne 
fanger også de mere finurlige og skæve situationer i hverdagen.  
Gottfred Eickhoffs tegninger findes i dag spredt ud på landets museer.  



 
 

Eickhoff fortæller i en upubliceret og udateret artikel ”Tegning og terapi” om 
sin første sygdomsperiode, og hvad den betød for hans kunst: 
”I 1949 pådrog jeg mig en kulilteforgiftning, der nær havde sat punktum for 
mit virke. Den angreb mit ligevægtscentrum og fyldte mit hoved med larm og 
knas. Der hengik fire år med lange ophold i syden, før jeg atter i fuld 
udstrækning kunne optage mit vante arbejde. - tab og gevinst! Jeg tænker i al 
fald nu med taknemmelighed tilbage på disse år, som gav mig, tror jeg, en 
frugtbar dispensation midtvejs i livet. Skulpturen var blevet for vanskelig at 
administrere med det handikap, jeg havde fået. Tegningen fik al den 
skaberlyst, som var i mig. Jeg opdagede at atelierets mure ikke kun havde 
været beskyttende men også begrænsende. Et direkte forhold til tilværelsen, 
oplevelser afklædt datidens konveniens, fik en altoverskyggende betydning 
for mig. Jeg tror ikke, at en skulptur siden da er blevet til fra min hånd uden 
først at være udsprunget af en oplevelse af tilværelsen, en tegnet dagbogs-
oplevelse, efterfulgt af forsøg og variationer, som skulle gøre emnet brugbart 
for skulptur. Jeg syntes, en verden blev åbenbar og nærværende for mig, jeg 
genfandt og genkendte de udtryk, jeg utydeligt havde set for mig, og som nu 
vandt i styrke ved at få legemlig skikkelse overalt, hvor jeg kom frem. Der 
udkrystalliserede sig nogle motiver, som jeg ustandselig vendte tilbage til. 
motiver, jeg syntes jeg altid havde ventet på, og som skulle blive emnet for de 
skulpturer, der forlangte at blive til.” 
Disse års koncentration om tegning fik kurativ betydning, idet min begejstring 
for alt det, jeg oplevede, den måde, indtrykkene fyldte mig, tog al min 
interesse og isolerede mig fra alt det uvedkommende, ja, simpelthen ikke 



levnede plads til selvbeskuelse, som min tilstand jo nok ellers kunne have 
givet anledning til.  
Jeg har bestræbt mig på at tegne mine figurer og figurgrupper – det er 
menneskefiguren, der har haft min hele interesse – så anskueligt, at jeg år 
efter har kunnet bruge skitserne til at modellere efter. Mange tegninger er 
blevet til ansigt til ansigt med motivet, eller dog samme dag, takket være små 
rids med tydelig markering af den rytmiske opbygning og erindring om det 
rummelige og tyngdefordelingen. Andre måtte vente længe med at blive 
realiserede. Man må håbe, tid og afstand foretog det rigtigt udvalg for én. 
Men blev det mig klart, at oplevelsen var blegnet, forsøgte jeg ikke at 
rekonstruere. Hittepåsomhed og udspekulerthed troede jeg ikke på. noget 
andet er, at vi jo ser både med et ydre og et indre øje.  
Jeg forsøger at indøve papirets dimensioner i min arms muskelfornemmelser, 
så de figurer, jeg tegner, kan befinde sig godt – og blive rigtigt placerede på 
papiret. Og så stoler jeg på den rytme, mit hjerteslag og mit blodomløb 
dikterer min hånd. Jeg retter ikke i mine tegninger, men kasserer ofte ni af ti 
forsøg for at nå det ene, som jeg synes giver motivet liv og eksistens.  
Tegning er stadig min bedste terapi!”  

 
 
 
 
Jeg tegnede for at komme mig. 
Jeg tegnede for at more mig. 
Jeg tegnede for at hente stof til mine skulpturer. 
Jeg tegnede for at føle i takt med andre mennesker. 
Jeg tegnede fordi jeg slet ikke kunne lade være. 
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