
SYMFONIEN: Aalborg Symfoniorkester og Filharmonisk Kor lægger an 
til en aften med Schubert og Brahms torsdag 12. april. Pietro Rizzo 
dirigerer dels Schuberts Symfoni nr. 8 og dels Brahms Schicksalslied 
samt Brahms 1. symfoni. Koncerten foregår i Aalborghallen.

Schubert og Brahms-musik er i front
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Nu kan hele verden få fri ad-
gang til markante danske 
kunstsamlinger, når Statens 
Museum for Kunst og Ny 
Carlsberg Glyptotek deler 
deres samlinger på Google 
Art Project. Projektet går i 
luften med over 30.000 vær-
ker fra 151 udstillingssteder 
fra 40 lande verden over.

Med Google Art Project får 
danske kunstelskere der-
med adgang til museer i he-
le verden lige fra Musée 
d’Orsay i Paris og Museum 
of Islamic Art i Qatar til Na-
tional Gallery of Modern Art 
i Delhi. Og hele verden får 
adgang til to af de fornemste 
kunstsamlinger i Danmark.

Statens Museum for Kunst 
og Ny Carlsberg Glyptotek 
lægger henholdsvis 159 og 
48 af deres mest populære 
værker på nettet hos Google 
tillige med museer fra alver-
dens andre lande. Dermed 
er Google Art Project blevet 
kraftigt udvidet.

Det nye projekt tæller en 
række nye funktioner for at 
opleve, samle og dele sine 
personlige favoritter blandt 
de mange værker. For ek-
sempel er Googles Stre-

etView-funktion nu henlagt 
til museernes gange og hal-
ler og der er gigapixel-vis-
ning af udvalgte værker, så 
man dermed kan zoome ind 
på selv de mindste detaljer. 
Det betyder, at man i dag 
kan bevæge sig rundt i 41 
museer og se 45 værker så 
detaljeret, at end ikke det 
blotte øje kan konkurrere.

Man kan møde Googles 
nyeste påfund på:

googleartproject.com
Men man skal naturligvis 

også være klar over, at da 
det er Google, der står bag, 
så vil ældre udgaver af Mi-
crosofts Internet Explorer 
ikke kunne anvendes. Der 
anbefaler Google i stedet, at 
man installerer deres egen 
browser, Crome. Lige der 
kan man godt  blive træt af 
tvær af, at Google forsøger 
at ændre ens adfærd på net-
tet og vil tvinge én over på 
en anden browser. Her har 
man så valget mellem enten 
at blive sur eller gøre som 
Google anbefaler.

Gå på 
museums-
besøg fra 
sofaen
GOOGLE: Over 30.000 værker fra 
151 udstillingssteder fra 40 lande 
kan ses på Google Art Project

Eduard Manets ”Absinthdrikke-
ren” hænger på Statens Muse-
um for Kunst, og det kan man 
studere i detaljen på Googles 
nye kunstplatform.
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Film, der på nogen måde har relation til en 
bog, skal nok få forlagene i sving. Skulle det 
ikke være muligt at få del i afkastet?

Nå, ikke for mange spydigheder. Bogel-
skere skal være glade for enhver, der får lyst 
til yderligere beskæftigelse med f.eks. hi-
storie.

Filmen om Struensee har således foranle-
diget Asser Amdisen og hans forlag, Lind-
hardt og Ringhof til at genudgive bogen om 
lægen, der enten var forkæmper for oplys-
ningstanker i et konservativt og formørket 
Danmark eller en opportunistisk skurk, der 
tilranede sig magten over kongeriget.

Bogen, ”Til nytte og fornøjelse” kom i før-
steudgaven i 2001, da historikeren Asser 
Amdisen havde åbnet en støvet arkivpakke 
og var blevet besat af livlægen.

Den nye version, ”Struensee. Til nytte og 
fornøjelse” er revideret og opdateret i et til-
talende, letlæst layout uden forstyrrende 

(?!) illustrationer og med en bred littera-
turliste – og en udvidet titel, der tydeligvis 
er inspireret af … nå ja..

Den fås i øvrigt også som e-bog til den 
halve pris af papirudgaven, dvs. ca. 150 kr., 
henholdsvis 300 kr.

Forelsket 
kyniker
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J. P. Jacobsen Selskabet står bag udgivelsen 
af ”Jacobseniana”. Nummer 6, der er på 64 
sider, indeholder bl. a. to artikler, hvori to 
gymnasielærere fortæller om deres anven-
delse af J. P. Jacobsen i den gymnasiale 
danskundervisning.

Helge Laursen, der har undervist på Nør-
resundby Gymnasium fra 1962 til 1996, be-
retter om sin veltilrettelagte gennemgang 
af ”Mogens” og de uafklarede punkter, han 
finder i novellen. Ærligt erkender han, at 
det aldrig er lykkedes ham og hans elever at 
nå frem til en helt udtømmende fortolkning 
af den.

Knud Holch Andersen var ansat på Thi-
sted Gymnasium & HF-Kursus i årene 1974 

til 2010. Hans artikel ”Jacobsen og google-
generationen er også et stykke tværfagligt 
eller mellemfagligt, som det åbenbart hed-
der nu, samarbejde mellem dansk, historie 
og biologi i 1. g med den naturfaglige stu-
dieretning omkring teamet Det moderne 
gennembrud.

Forfatterinden Dy Plambecks tale ved 
Bogforums 20 års jubilæumsfest om sit før-
ste møde med Jacobsens digtning indleder 
hæftet.

Per Jacobsen jævnfører intertekstualite-
ten i afsnit i ”Niels Lyhne” med afsnit i den 
kroatiske forfatter Miroslav Krlezas roman 
”Filip Latinoviczs hjemkomst”, hvis første 
tekstafsnit viser en slående indholdsmæs-
sig overensstemmelse med passagen i 
”Niels Lyhne”.

Jacobsen under litterær lup

Forlaget Arena står bag en dobbeltudgivel-
se om den amerikanske forfatter Gertrude 
Stein (1874 – 1946), der levede hovedpar-
ten af sit liv i Paris, hvor hun holdt sine 
kunstnersaloner.

Det ene bind, ”Portrætter af enhver” er på 
190 sider, og det består af et udvalg på 18 af 
de mange litterære portrætter, Gertrude 
Stein skrev om sine venner og gæster. Det 
koster 149 kr. 

Det er ikke traditionelt udformede por-
trætter, men veloplagte impressionistiske 
indtryk af de personligheder, hun beskri-
ver, bl. a. Matisse, Picasso, Marcel Du-
champ og Cezanne. Oversættelsen er et 
teamarbejde af Lene Asp Frederiksen, Sol-
veig Daugaard, Laura Luise Schultz, Oskar 
Sjøgren, Anja Skoglund og Tania Ørum.

Det andet bind er på 148 sider og er skre-
vet af Solveig Daugaard. Det hedder ”Ger-
trude Steins portrætter” og koster 98 kr. 

Det behandler og analyserer fem af Steins 
portrætter, og det er en glimrende intro-
duktion til og analyse af Steins meget spe-
cielle form inden for portrætgenren.

Steins 
portrætter

Forfatteren Gertrude Stein - sådan som maleren 
Matisse så hende.

Nydeligt omslag, men er det mon 
Caroline Mathilde øverst til venstre ... 

UNGDOMSROMAN
Hans F. Jensen: ”Krig og venskab”
# # # # ¤ ¤ 

Tidligere museumspædagog 
og naturvejleder Hans F. 
Jensen fra Nørager har skre-
vet en dramatisk drengero-
man for ungdommen om 
årene omkring befrielsen.

Der er dels tale om en hi-
storisk roman, dels en reali-

stisk fortælling, der er hen-
lagt til et lokalt miljø. Den er 
forsynet med fotografier fra 
modstandskampens verden: 
afhentning af nedkastede 
containere og jernbanesa-
botage og af feltmadrasser.

Bogen har et klart pæda-
gogisk og belærende sigte. 
Kendsgerninger smugles ind 
i fortællingen: her er sær-
meldingerne fra London, 

udlevering russiske krigs-
fanger til Sovjetunionen ef-
ter krigen og opgøret med 
nazistiske sympatisører ef-
ter befrielsen.

Titlen refererer til venska-
bet mellem den russerskep-
tiske Jens og den russiske 
krigsfange Oleg.

Fortælleren er teenage-
drengen Jens, der i romanen 
får heltestatus i kraft af sine 

Drenge under besættelsen


