
 

Ove Alfred Märtens 

En af de kunstnere, der i længe-

re tid boede i Randbøl Sogn og 

fik sig et vist ry, var Ove Alfred 

Märtens, som i 1922 bosatte sig 

i Frederikshåb på kanten af 

Randbøl Hede i det hus, han 

havde købt af tandlæge William 

Berthelsen. Han blev kun boen-

de i huset indtil 1923, hvor han 

på nabogrunden fik bygget et 

større hus, som han kaldte ”Ty i 

Ly”.  

To år senere blev huset udvidet  

 

med et atelier, som vendte mod 

nord. Tømmrerenteprisen havde 

tømrermester Marius Hansen i 

Vandel. På et billede ses Ove 

Märtens på taget sammen med 

tømrerne under rejsningen af 

tagkonstruktionen. 

Märtens blev født den 25. juni 

1888 i Hyrup Skov, Stouby 

Sogn, som søn af købmand 

Thomas Märtens og hans hustru 

Nielsine Mortensen. Alfred 

Märtens kom i lære som hånd 

værksmaler, men som kunstma- 

 

ler var han autodidakt 

(selvlært), dog blev han i en 

periode undervist af maleren 

Albert Wang i Horsens. Som 

led i sin uddannelse opholdt 

Märtens sig i Holland, Belgien, 

Frankrig og Tyskland. 

Samme år som Märtens bosatte 

sig på Randbøl hede, blev han 

gift med håndvæver Karen 

Ester Munch, født den 25. juni 

1902 i Fredericia. 

 

Kunstnere. der har malet billeder 

i Randbøl sogn 
Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen 

Nummer to stående er kunstmaler Alfred Märtens sammen med de håndværkere, som var i færd 

med at rejse spærene på hans nye hus ”Ty-i-Ly” i Rygbjerg eller Frederikshåb, som stedet blev 

kaldt, efter at Kong Frederik den V. oprettede kolonien for de tyske bosættere på Randbøl Hede. 



 

Ty-i-Ly som bygningen ser ud i 

dag med Märtens store atelier i 

vinkelbygningen til højre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiv: Staldbakkerne set fra Alfred Märtens første bolig i Frederikshåb, tandlæge William Bertel-

sens hus.  Størrelse; 771x121 cm. Olie på lærred. 

 

Motiv: Hus i marken med ved Karup, med A. 

Märtens hus i baggrunden. Størrelse; 65x77 

cm. Olie på lærred. 



 

 

Motiv: Randbøl Mølle . Størrelse: 25x30 cm.. 

Malt år: 1935. Olie på lærred. 

Motiv: Hus i vinterlandskab. Størrelse: 41x63 

cm. Olie på lærred. 

Motiv: Staldbakkerne 

på Randbøl hede. Stør-

relse: 51x67. Olie på 

lærreds. 

Motiv: Bon-

den Anders 

Hvollund. 

Malt år: 

1923. Olie på 

lærred 

Motiv: Vinterlandskab. Størresle: 49x63 cm.  

Malt: 1917. Olie på lærred. 



 

Motiv: Bred-

ning ved 

Hjarbæk 

Fjord. Stør-

relse: 40x70 

cm. Malt: 

1934. Olie på 

lærred. 

Motiv: Valdemarsvejen 

(Hærvejen). 

Størrelse: 36x48.  

Tegnet 1923.  

Tegning på papir. 

Motiv: Anders 

Pedersens gård i 

Rygbjerg 

(Frederikshåb). 

Størrelse: 

48x65. Malt 

1923. Olie på 

lærred. 


