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Med en håndværkeruddannelse som ballast blev Kai Gøtzsche (1886-1963) uddannet på Kunstakademiet i
København under Joakim Skovgaard 1906-11. I årene før 1. Verdenskrig rejste Gøtzsche i Italien, Tyskland
og Svejts og efter at have fægtet sig frem og tilbage på kunstscenen rejste han til USA. Gøtzsches kunst har
rod i traditionen, men i modsætning til traditionelle akademikunstnere har han gennemlevet det moderne –
bl.a. som bestilt dekorationsmaler i USA, hvor han dekorerede udviklingens hujende monumenter, bl.a.
biografteatre, supermarkeder, kulisser til Hollywood m.
m. Et lille års tid levede han og vennen Knud Merrild sammen med den verdensberømte forfatter D.H.
Lawrence i New Mexico. I årene 1926-1932 udstillede han de malerier, som fritiden gav ham mulighed for at
lave, på udstillinger i New York, Boston og Chicago. I 1931 som eneste danske deltager, i fint selskab med bl.
a.
Raoul Dufy, Matisse, Chagall fra Sovjetunionen og fra Tyskland Otto Dix, Emil Nolde – og Kandinsky!
(eksileret) Der er mange inspirationer i Gøtzsches kunst: jugendstil og Arts and Crafts, f.eks. Men først og
sidst står indtrykket af en maler, der kæmpede (og kæmpede) for at fastholde og forny traditionen. Efter USA
kom han hjem til Nordsjælland og var en overgang hønseavler, inden dekorative opgaver, bl.a.
for Østerskompagniet i Struer gav ham et økonomisk fundament. Han og hans kone, Esther, rejste de senere
år meget i Spanien, men var ellers bosat i Hareskov. Han ligger begravet på Hareskov kirkegård.

Steffen Lange, tidligere chefredaktør på Midtjyllands Avis, er passioneret kunstelsker.
maj 1868 (beskikkelser udfÆrdigede i tiden 1. I slutningen af 1990’erne ”arvede” jeg min ældste farbrors
slægtsoptegnelser.
hjorth-nielsen. og udvikling: Erik Rosekamp. I slutningen af 1990’erne ”arvede” jeg min ældste farbrors
slægtsoptegnelser. 000 bøger. Billed galleri af Jesper Schytt - abstrakt, erotisk unik stil. A must see Slægten
omfatter 52531 personer i 15480 familie grupper A Abbelone - Abel - Abela - Abelone - Abertine - Abigael Abraham - Abrahamsine - Absalon - Achton - Actonius - Ada - Adalbert - Adam - Adamine - Adda - Addo Addy - Adel - Adela - Adelaide - Adele - Adelgunda - Adelgunde - Adelhaid - Adelheid - Adelheide - Adolf Adolfine - Adolpf. Digitaliseret af LFL's Bladfond. J. JACOBI Adam højesteretssagfører. JACOBI Adam
højesteretssagfører.
1869 — 30. 1919) udgivet af det danske sagfØrersamfund Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg
på over 150. JACOBI Helge vicepræsident for sø- … Steffen Lange, tidligere chefredaktør på Midtjyllands
Avis, er passioneret kunstelsker. I dette materiale lå en håndskreven kopi af Slægten Bartholdy’s stamtavle.
Men det er hverken Picasso eller de andre store billedkunstnere, der optager ham. Red. I slutningen af
1990’erne ”arvede” jeg min ældste farbrors slægtsoptegnelser. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk,
svensk og … Kraks Blå Bog 1957.

