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St. Johannis kirken, Nieblum, Föhr 

Foto: Erik Henriksen 
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Kære medlemmer  

Sensommerens udflugter til Fyn og Esbjerg var virkelig gode oplevelser 

for deltagerne. De kommende måneder er mere til indendørs aktiviteter. 

Vi tror, at vores tilbud er varierede og tiltalende: en udstilling (som mu-

seet inviterer os alle til åbning af), kreativ selvudfoldelse, en udstilling i 

eget regi og et spændende foredrag om ny kunsthistorisk forskning. Det 

fås ikke meget bedre i andre kunstforeninger. Se selv omtalen af arran-

gementerne inde i bladet! 

 

Vores nye hvervefolder er nu klar i en opdateret og opfrisket udgave, 

som Anna Kjellerup har lay out’et. Den vedlægger vi bladet og beder om, 

at I vil bruge den aktivt. Hvis jeres nabo/forældre/store børn osv. osv. ik-

ke vil betale et medlemskab selv, så køb det til dem i julegave – uden 

bytteret! Af sparehensyn (vi sparer syv kr. pr. brev) poster vi ikke folde-

ren, men I, som får bladet med posten, kan få folderen tilsendt, hvis I 

ønsker det. Det beder vi om forståelse for. 

 

Kulturnatten bragte mange mennesker ind på kunstmuseet, især mange 

nye besøgende. Vi udtaler os om dette med en vis vægt, da nogle af be-

styrelsesmedlemmerne indgik i kustodekorpset – sammen med et par af 

foreningens medlemmer. Dette giver os anledning til at komme med en 

fin hentydning: museet har i visse situationer brug for frivillige – man 

skal bare melde sig til Dagmar Warming. 

I sidste nummer bad vi om tilkendegivelser angående en evt. gentagelse 

af fortællingen om museets renovering – ingen reagerede. Derfor er den 

sag lukket nu. Vi går videre med nye oplevelser. Velkommen! 

     

                                                                                        Bestyrelsen 
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Nyt fra kunstmuseet 
 

Særudstillingen Til Låns. Mesterværker fra Den Hirsch- 

sprungske Samling åbner lørdag d. 12. november kl. 12.00. 

 

Udstillingen viser 66 værker fra Den Hirschsprungske Samling, som i 

forbindelse med et tilsvarende stort lån fra Ribe Kunstmuseum i 2009-

2010 har givet tilsagn om denne ”genvisit”, som vi glæder os meget til at 

præsentere for publikum. 

 

De mange spændende værker, hvoraf adskillige hører til blandt det 

ypperste i dansk kulturarv, hænges op i museets ovenlyssale på øverste 

etage. Der vil være enkelte hovedværker af Skagensmalerne og en 

samling af værker af Zahrtmann foruden  adskillige værker af 

symbolisterne, hvor især L.A. Ring er rigt repræsenteret. 

 

Der udgives i forbindelse med udstillingen et katalog ,som sætter fokus 

på Symbolismen, en helt ny strømning inden for kunsten i 1890erne. 

Symbolismen blev dominerende, fordi den var i stand til at tolke den 

ambivalente følelse af tab og forventning, der var grundtonen ved over-

gangen fra 1800tallet til 1900tallet. Dens levetid var ganske kort, men 

sporene af den kan vi følge et godt stykke ind i det tyvende århundrede. 

Den Hirschsprungske Samling i København ejer nogle af landets ypperste 

hovedværker fra 1890’erne, og det er en stor glæde, at vi på Ribe 

Kunstmuseum nu har fået lov til at vise et så rigt udvalg heraf. Der er ta-

le om et uhørt stort antal værker fra Den Hirschsprungske Samling, som 

vi herovre får lov til at nyde helt indtil efter påske. Det giver god tid til 

fordybelse. 
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Når det lader sig gøre at skabe særlig opmærksomhed om den symboli-

stiske periode, skyldes det også, at Kulturarvsstyrelsen valgte at støtte 

projektet ved at tildele museumsinspektør Ingeborg Bugge et studieop-

hold på Ashmolean Museet i Oxford i foråret. På dette hæderkronede, 

gamle museum findes nemlig en gruppe værker, der kan betragtes som 

forløbere for det særegne symbolistiske udtryk, vi møder i Danmark i 

1890’erne. Og det er i samspillet med sådanne internationale mester-

værker, at et udvalg af hovedværker fra Den Hirschsprungske Samling 

samt et enkelt fra Ribe Kunstmuseum optræder i kataloget, museet ud-

giver i forbindelse med udstillingen.  

Talen ved åbningen lørdag d. 12. november kl. 12.00 holdes af medlem 

af Ny Carlsbergfondets direktion, professor, dr.phil. Morten Kyndrup. 

 

 

 

 

L.A. Ring: Forår, 1895. Den Hirschsprungske Samling 
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Kom og klip med Sonja Brandes lørdag d. 19. nov. kl. 12.-15. 

 

Traditionen tro leverer billedkunstneren Sonja Brandes nye juleklip, som 

hun dekorerer museets juletræ med. Disse unikke klip vil også sammen 

med tidligere års motiver kunne købes i museets butik fra d. 19. nov.  

Som noget helt nyt bliver hun i år nogle timer på kunstmuseet for at 

klippe og instruere interesserede i kunsten. Det foregår i museets un-

derste etage lørdag d. 19. november i tidsrummet 12.00 -15.00.  Kunst-

museet og Kunstforeningen inviterer medlemmer til at komme og klippe 

sammen med Sonja Brandes. 

PS. Der vil ligge papir og et antal sakse klar. Medbring evt. gerne selv en 

egnet saks.  

 

 

 

 
Juleklip af Sonja Brandes. Foto: Dagmar Warming 
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Peters Jul 

En mindre montreudstilling med forskellige udgaver af Peters Jul kan fra 

lørdag d. 19. nov. til søndag d. 8. januar 2012 ses i museets underste 

etage. Disse er venligt udlånt af Niels Ole Krohn, oldebarn af forfatteren 

til Peters Jul, J. Krohn. 

 

 

 
Ribe fra Damhus en dag mellem vinter og forår. Foto: Trine Ryhave 

 

Forårsbilleder 

Kunstforeningen og kunstmuseet inviterer til foredrag med museumsin-

spektør, cand.mag. Ingeborg Bugge onsdag den 25. januar 2012, kl. 19. 

Ingeborg Bugge har på baggrund af et studieophold i England skrevet ka-

talogteksten til særudstillingen ”Til Låns. Mesterværker fra Den Hirsch-

sprungske Samling”. 

Ingeborg Bugge vil i foredraget koncentrere sig om forårsmotiverne på 

udstillingen og om de engelske prærafaelitters indflydelse på de danske 

symbolisters kunst omkring forrige århundredskifte.  
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Havemuren 
Per Kirkebys mur er ved at nærme sig åen, så nu kan man danne sig et 

indtryk af, hvor smuk den indrammer havens rum. Muren bliver først 

endeligt færdig til foråret, fordi vi nu er for langt henne på året til, at 

murerne kan fuge den. Området ved stien øst for muren vil Esbjerg 

Kommune tage sig af til foråret. I efterårsferien blev der indmuret hils-

ner til fremtiden. 

 

 

 

Der tegnes og skrives hilsner 

Hilsnerne pakkes 

 

 

 

                        Fotos Lene Beck Klar til indmuring 
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Anchers Barnedaabsbillede til Skagens Museum 
Som led i en større rokering af kunstværker i Danmark har Ribe Kunst-

museum udlånt det store billede af Michael Ancher: ”En Barnedaab” til 

Skagens Museum, hvor det vil indgå som hovedværket i vinterens udstil-

ling deroppe: ”Til Låns. Mesterværker fra Ribe Kunstmuseum og Den 

Hirschsprungske Samling”. Der er blevet lidt tomt på væggene i Skagen, 

fordi man derfra har udlånt en del værker af P.S.Krøyer til den store 

Krøyerudstilling på Den Hirschsprungske Samling i København. Også til 

denne udstilling bidrager Ribe Kunstmuseum med et værk af P.S.Krøyer: 

”Franske Arbejdere i Hulvej” fra 1897. Til gengæld viser vi på Ribe 

Kunstmuseum fra 12. nov. en stor ophængning af værker fra Den Hirsch-

sprungske Samling. Udstillingen bærer titlen ”Til Låns. Mesterværker fra 

Den Hirschsprungske Samling”. Denne udstilling vises til efter påsken i 

2012. Til gengæld for lån af Ribes Barnedaabsbillede sender Skagens 

Museum en stor udstilling til Ribe næste efterår: ”Til Låns. Mesterværker 

fra Skagens Museum” bliver titlen på den udstilling. Der bliver således 

de kommende vintre rigtig stor kunst på væggene på Ribe Kunstmuseum 

foruden alle de gode værker, der i forvejen er i Ribe Samlingen.  

                                                       Dagmar Warming, museumsdirektør 

 

 

 

 

Muren ved museumshaven. Foto: Bent Mortensen 
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Jonas Fromm på Ribe Jernindustri 

  
I begyndelsen af januar 2012 vil Ribe Kunstforening byde det nye år vel-

kommen med en udstilling af kunstneren Jonas Fromms værker i Ribe 

Jernindustris smukke foyer-lokaler i Saltgade. 

 

Jonas Fromm er ”Master of Fine Arts and Visuals” fra ”Det Kongelige 

Danske Kunstakademi” i 2005. Han er en del af det københavnske 

kunstmiljø, der har base på Vesterbro. Her deler han et kælderværksted 

i Arkonagade med to andre kunstnerkammerater fra akademiet.  

 

Tegneserien og graffitien var de første og tidligste kunstneriske udtryk. 

På akademiet arbejdede han bl.a. med computeranimation og har sene-

re været illustrator i computerspilsbranchen – ”Mousehouse Produc-

tion”, ”Interactive Television Entertainment” og ”NDS Denmark”. 

 Han er en stor beundrer af de gamle mestre fra 1600-tallet og deler Ru-

bens begejstring for den svulmende kvindekrop. Amerikansk kunst har 

også altid været en stor inspirationskilde. Ikke mindst Edward Hopper og 

popkunstnerne fra 60´erne har sat sig tydelige spor i Jonas Fromms bil-

ledsprog.  

Et ”twist” af humor - mere eller mindre diskret - går igen i mange af 

værkerne. 

 

Ribe Kunstforening ser frem til at kunne præsentere Jonas Fromm. Der 

er fernisering lørdag d. 7. januar kl. 15:00. Kunstneren vil være til stede 

ved ferniseringen.  

Udstillingen kan ses i virksomhedens åbningstid frem til søndag d. 29. 

januar. 
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I oliemaleriet ”Webergrill” er grill-kulturens allerhelligste relikvie blevet 

fint portrætteret. Højlyset, lagt med fine hvide penselstrøg, underbygger 

den næsten sakrale stemning…………..Men så sker der noget!  

     En flammende paddehattesky løfter pludselig grill-låget op i en eks-

plosion af lys. Bomben er detoneret. Rødvinsmarineret sommeraftens-

grillpartyhyggeidyl med indbygget katastrofe. 

Værs´go! Branket sort humor! 

Mine damer og herrer! Så er der serveret! 

                                                                                                       Kent Ibsen 

     

 

 

 

 

Jonas Fromm: Webergrill 
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De færreste kender i dag noget til Julius Christian Gerson. Han var bl.a. 

forfatter, og hans mest og måske eneste kendte digt er ”En lille Nisse 

rejste”, som blev trykt i hans ”Digte for Børn”, 1845. Gerson (1811-1894) 

var huslærer i Jylland i en årrække. Siden gjorde han karriere ved forskel-

lige københavnske dagblade. Fra 1855 var han redaktør på Fyns Stiftsti-

dende. Han korresponderede bl.a. med H.C. Andersen og Ingemann og 

udgav i en periode et magasin sammen med H.V. Kaalund, der er kendt 

for sine ”Fabler for Børn”, 1845. Vi er i Biedermeierkulturen, hvor en vis 

naiv barnlighed var en dyd. 

     Der findes imidlertid en længere variant af ”En lille Nisse rejste”; hvor 

den kendte udgave har tre strofer, har varianten syv: 

 
 

     
   Nissens forlængede rejse 
 

En lille Nisse rejste  
Med Ekstrapost fra Land til Land, 
Hans Agt det var at hilse 
Paa Verdens største Mand. 
 
Han kom til Stormogulen 
Og saa hans store gyldne Slot. 
Han red paa Elefanter, 
Men fandt dog alt saa smaat. 
 
Han rejste til Chikago, 
Men han tog snart derfra igen, 
 
 

    

Der var nok store Huse 
Men ingen store Mænd.          
 
Og selv i Verdensstaden 
Var det med Storhed saa som saa 
De store Mænd var døde – 
De levende var smaa. – 
 
En stor Mand i Tyrkiet 
En Storvezir – en Dag han fandt, 
Men ak, en skønne Morgen 
Hans Storhed rent forsvandt. 
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Paa Bjergene han kravled’ 

Hvor kun de lette Gemser gaa, 

Men naar han sad paa Toppen, 

Var alle Folk saa smaa. 
 

Saa gik han ned til Havet 

Og stirred’ i det klare Vand. 

Han smilte, thi nu havde 

Han set den største Mand. 

 

 

Første og sidste strofe er nærmest identisk i de to udgaver af sangen. I an-

den strofe har vi i begge udgaver ”Stormogulen”; men kun den korte ud-

gave har den herlige ”Kæmpekaal”. Det er nok næppe Gerson, som har 

moderniseret teksten? Men det er ikke sket uden fornemmelse for tek-

stens karakteristika.  

     For et par år siden fandt jeg det charmerende hefte, som ligger til grund 

for denne lille artikel. Stor var min forundring, da jeg så de for mig ukendte 

strofer. Til hver strofe er der en rigtig skæg, naivistisk farvetegning. Heftet 

giver ingen informationer om hverken tekst eller billeder. Heftet er udgi-

vet af A/S Carl Stenders Kunstforlag omkring 1903, og kunstneren er den 

satiriske tegner Alfred Schmidt. Da den enkelte strofe ikke er kendetegnet 

ved stor konkretion, er der frit spillerum for billedkunstneren til at fortolke 

eller digte med. I Chikago møder nissen moderniteten i form af højbane-

tog, sporvogne, elektricitet og industriskorstene. Postvognen må være 

parkeret uden for billedets ramme. I 4. strofe læser nissen ’Le Figaro’ sid-

dende på en cafe med udsigt til Eifeltårnet, hvorfra tre selvmordere styrter 

mod jorden. Det går også voldsomt for sig i billedet til strofe 6, hvor vi er i 

Alperne; hele ti personer omkommer på billedet ved vulkanudbrud, bjerg-

bestigning mv. Billederne punkterer den barnlige uskyld. 

     Hvad tematiserer teksten? Vi kan lade det være en lille, uskyldig tekst 

om en nisse, der …ja, tager på en rejse. Men når H.C. Andersen kunne flyt-

te vigtige eksistentielle budskaber ind i tilsyneladende uskyldige eventyr, 

som han f.eks. gør det i ”Nattergalen” eller ”Grantræet”, så kunne Gerson 

måske have fået den samme ide. 
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 En moderniseret, psykologisk læsning kunne se en kobling mellem 

den græske myte om Narcissus, som ved en skovsø forelsker sig i sit 

eget spejlbillede, dvs. vi har at gøre med selvtilstrækkelighed og øde-

lagt kærlighedsevne. Men vi kender fra den folkedigtning, som mange 

af romantikkens digtere var inspireret af, at en rejse i den ydre verden 

kan have en parallel i en indre rejse, en individuation eller en dannel-

se, som fører frem til, at man når frem til at kende og tør være sig 

selv. I ”Den grimme Ælling” står der, da ællingen sidst i teksten tror, 

den skal dø, at den ”bøjede sit Hoved ned mod Vandfladen (…), - men 

hvad saae den i det klare Vand? Den saae under sig sit eget Billed, 

men den var ikke længere en kluntet, sortgrå Fugl, styg og fæl, den 

var selv en Svane”. Læser vi ”Den lille Nisse” som udtryk for et vellyk-

ket dannelsesprojekt, har vi en tolkning, der givetvis er mere på linje 

med datidens individcentrerede opfattelser. Men så har ”Den lille Nis-

se” lige så lidt med jul at gøre, som H.C. Andersens ”Grantræet”. 

                                                                       

      

 

                     Hans Christian Vester 
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Sommerudflugt til Föhr den 16. juni 2012 
 
Ribe Kunstforening og Det antikvariske Selskab arrangerer en heldagsud-

flugt til vadehavsøen Föhr med fokus på øens historie og det nye kunst-

museum. Turen foregår i bus, også rundt på øen med en dansktalende 

guide. Vi besøger Museum Kunst der Westküste med en imponerende 

samling af malerier fra kyststrækningen Norge, Danmark, Tyskland og 

Holland med kendte navne repræsenteret; Friesen-Museum med for-

midling af frisisk økultur; en vikingeringborg; kirker og kirkegårde med 

interessante gravsten og m.m. Vi skal høre om hvalfangerkaptajner, 

danske kongers og H.C. Andersens sommerophold på Föhr etc. 

 

Turen koster 400 kr. (guide, entreer, transport). 

Udførligt program og oplysninger om tilmelding i næste blad.  

 
 
 

 

 

 

 

Gravsten på St. Laurentii kirkegård, Süderende, Föhr 

Foto: Erik Henriksen 
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Næste nummer  
udkommer i februar 2012.    

Deadline for indlæg er d. 20. januar. 

 

Redaktion: 
Har du et indlæg eller en idé til medlemsbladet, 

så kontakt redaktionen på mail:  

medlemsblad@ribekunstforening.dk.  

 

Du kan også ringe til redaktøren: 
Hans Christian Vester, 7541 1838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribe Kunstforening er en selvstændig forening 

i tæt samarbejde med Ribe Kunstmuseum. 
 

 

RIBE  KUNSTFORENING  

Formand: Bent Mortensen 

Sct. Laurentii Gade 11 

6760 Ribe 

kontakt@ribekunstforening.dk  
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