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Faaborg Museum and the Artists’ Colony er den første store 

engelsksprogede udgivelse om Faaborg Museum og den kendte 

kunstnerkoloni ”Fynboerne”, der voksede frem omkring byen i 

1880’erne. Kolonien bestod blandt andre af de unge talentfulde 

kunstnere Peter Hansen, Fritz og Anna Syberg og Jens Birkholm. 

Kunstnerne skabte i 1910 et museum i byen for deres værker 

i samarbejde med konservesfabrikant Mads Rasmussen. I 1915 

tegnede den daværende relativt uprøvede arkitekt Carl Petersen 

(1874-1923) en ny museumsbygning til Fynboernes kunst. Med 

Faaborg Museums bygning placerede han sig centralt i dansk 

og nordisk kunst-, arkitektur- og designhistorie og skabte en 

totaloplevelse. Bygningens lys, farver, mønstre og materialer 

smelter sammen og udgør et stort og sammenhængende 

kunstværk. 

Faaborg Museum and the Artists’ Colony præsenterer i syv indi-

viduelle kapitler forskellige aspekter af bygningsværket Faaborg 

Museum og dets samlinger. Derudover belyser tekst og billeder 

museets betydning som et unikt kunstnerkolonimuseum og 

gesamtkunstværk i dansk og international kontekst.

Bogen er rigt illustreret med arkitekturtegninger, fotos og gen-

givelser af kunstværker, og den tager læseren med på en smuk 

og oplysende vandring gennem det berømte hus og dets 

historie. Blandt fotografierne fremhæves museets markante 

arkitektur og fine detaljer i billedsuiterne af den internationalt 

anerkendte fransk-schweiziske arkitekturfotograf Hélène Binet.

Antologien udkommer i forbindelse med Faaborg Museums 

åbning af udstillingen Faaborg i blodet – Kunstnerkoloni 1880-
1928, der løber fra 11. maj til 27. oktober 2019.

MED BIDRAG AF 
Gry Hedin, Gertrud Hvidberg-Hansen, Flemming Brandrup, 

Anders V. Munch og Peter Thule Kristensen.

 

FAABORG MUSEUM 
AND THE ARTISTS’ COLONY
ISBN: 978 87 7184 775 8 

272 sider 

PRIS 299 kr.

UDKOMMER 11. MAJ 2019

Udgivet af Faaborg Museum i 

samarbejde med Aarhus 

Universitetsforlag

PRESSEKONTAKT
For yderligere information om 

Faaborg Museum, dets bygninger, 

udstillinger og events: 

Museumsdirektør 

Gertrud Hvidberg-Hansen

Mail: ghh@faaborgmuseum.dk

Tlf.: 26168720

Faaborg Museum 
and the Artists’ Colony


