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Det danske landskab har over de seneste 200 år ændret sig 
dramatisk. Større og større områder er blevet opdyrket, og 
byer og veje har erobret det meste af landet. Vi menne ske r  
sætter spor overalt – ikke kun i vores nære omgivelser, men 
også dybt ned i jordens geologiske lag.

Vi kan spore denne udvikling helt tilbage til 1800-tallet, og 
i periodens kunstværker kan vi se, hvordan malerne for-
tolkede landskaberne i tæt dialog med naturvidenskaben. 
Geologiske undersøgelser, kort lægninger af den jyske hede 
og landbrugets teknologiske fremskridt forvandlede såvel 
det kunstneriske udtryk som vores syn på den natur, der i 
stigende grad blev menneskeskabt. 

I Jordforbindelser fortæller bogens syv forfattere om 
landskabets forandring og menneskets påvirkning af 
 naturen fra 1800-tallet og frem til i dag. Med udgangspunkt 
i billedkunst, naturvidenskabelige bøger, kort og måle-
instrumenter undersøger forfatterne de historiske rødder, 
der vokser under nutidens antropocæne landskab. Det er 
et naturligt afsæt for at forstå det 21. århundredes globale 
klimakrise.
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Landskabet, naturen og vores omgivelser har æn-
dret sig dramatisk i de sidste 200 år, og i det danske 
landskabsmaleri kan man følge disse ændringer op 
gennem 1800-tallet, og se hvordan opmålingen og re-
guleringen af landskabet tog fart. Det er i dag blevet 
tydeligt, at den menneskelige påvirkning med klima-
forandringerne har sat utilsigtede processer i gang, 
og dagblade og nyheder anvender i stigende grad 
begrebet det  antropocæne for at beskrive den globale 
rækkevidde af denne udfordring. Begrebet har sin 
oprindelse i geologien, men har fået stor opmærk-
somhed inden for humaniora, og netop samspillet 
mellem de to felter er afgørende for bogen og udstil-
lingen Jordforbindelser. Dansk maleri 1780-1920 og det 
antropocæne landskab. 
 Her er det ambitionen at vise, hvordan land-
skabsmaleriet i 1800-tallet fortolkede landskabernes 
store forandringer i tæt dialog med naturvidenska-
ben. Det er ønsket at synliggøre nogle af de historiske 
rødder for nutidens antropocæne landskab ved at gå 
bag om landskabets forandringer og sætte fokus på, 
hvordan vores natursyn – og dermed også kunsten – 
har indvirket på og sat konkrete spor i landskabet. Ud 

over for første gang at se 1800-tallets landskabsmale-
rier fra denne vinkel får dette en aktuel fortolkning af 
billedkunstnerne Camilla Berner og Rune Bosse, der 
er blevet inviteret til at skabe værker til udstillingen. 
 De fire museer, der står bag bog og udstilling, 
har tilsammen rige samlinger af landskabsmalerier 
fra genrens opstart i 1780’erne til begyndelsen af 
1900-tallet. Disse malerier viser, hvordan det danske 
landskab i større og større omfang blev domineret 
af et moderne landbrug, et tæt net af veje og voksen-
de byer. Malerierne er imidlertid også produkter af 
vekslende natursyn, der blev til i sammenhæng med 
naturvidenskab og landbrugsudvikling. Kunstnernes 
arbejde fandt sted parallelt med, at en række na-
turvidenskabelige discipliner blev til, og der var op 
gennem århundredet rige udvekslinger mellem kunst 
og videnskab. Geologer, geografer og arkæologer 
bevægede sig rundt i landskabet samtidig med land-
skabsmalerne, og alle var de fælles om at registrere og 
formidle et landskab under forandring. Landskabs-
maleriet blev således til i tæt dialog med kortlægnin-
gen af Danmark, der både omfattede den geografiske 
bredde og de geologiske og arkæologiske dybder samt 
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meget lang udstillingsperiode. Også tak til Helle 
Brünnich Pedersen, Hans Buhl, Karina Lykke Grand, 
Karen  Benedicte Busk-Jepsen, Lene Tønder Buur, Eva 
Frellesvig, Aase Roland Jacobsen, Morten Steiniche 
og Lene Søbo, der har hjulpet i arbejdet med at idé-
udvikle, finpudse artikler og finde de genstande, bil-
leder og skriftlige kilder, der udgør udstillingens fun-
dament. En meget varm tak også til Frank Erichsen, 
Minik  Rosing og Jesper Theilgaard, der har lagt ansigt 
og stemme til videoerne i udstillingens formidling. 

Gertrud Hvidberg-Hansen 
Direktør, Faaborg Museum 

Anne Højer Petersen  
Direktør, Fuglsang Kunstmuseum

Dagmar Warming  
Direktør, Ribe Kunstmuseum

Gertrud Oelsner 
Direktør, Den Hirschsprungske Samling

landbrugslandet. Landskabsmaleriet forholdt sig ak-
tivt til disse diskurser, og netop geografi, geologi, ar-
kæologi og landbrugsudvikling var blandt tidens mest 
indflydelsesrige videnskabelige discipliner. 
 Udstillingen er udviklet i et tæt samarbejde 
mellem Gry Hedin, Thor J. Mednick og Gertrud 
 Oelsner og er blevet realiseret i et lige så tæt sam-
arbejde med de fire museer, der viser den. Den opfyl-
der de fire museers ønske om at se deres samlinger 
af landskabsmalerier på nye måder og fortolke deres 
forankring i konkrete landskaber og bylandskaber: 
landskabet omkring Faaborg med Svanninge Bakker, 
herregårdslandskabet omkring Fuglsang med Skej-
ten, marsklandskabet ved Ribe og det gamle voldter-
ræn omkring Den  Hirschsprungske Samling.
 Projektet ligger i forlængelse af et ph.d.-forløb 
ved Gertrud Oelsner støttet af Ny Carlsbergfondet og 
en postdoc ved Gry Hedin støttet af Carlsbergfondet. 
Museerne vil gerne rette en varm tak til begge fonde 
herfor. Disse fonde har støttet forskerne enkeltvis, 
mens nærværende projekt fokuserer på synergien 
mellem disciplinerne og skaber noget nyt. Kulturmi-
nisteriets forskningsudvalg har støttet museernes 
samarbejde med frikøb og tilknytning af Thor J. Med-
nick som gæsteprofessor, således at grundlaget for 
bogen og udstillingen kunne skabes. Ud over denne 
støtte til forskningen rettes en stor tak til  15. Juni 
 Fonden, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Den 
A.P. Møllerske Støtte fond og Det Obelske Familiefond, 
der gennem gene røse bevillinger har støttet bogen og 
udstillingen. 
            Der skal rettes en varm tak til alle, der har været 
med i det omfattende udstillingsprojekt. Til bogens 
forfattere, der har bidraget med analyser af 1800-tal-
lets forskellige jordforbindelser; til de anonyme fag-
fællebedømmere, der har bidraget med peer review 
af artiklerne; til Camilla Berner og Rune Bosse, der 
har tilført den nye dimensioner med værker skabt 
til udstillingen, og til de mange museer og private, 
der generøst har stillet værker til rådighed over en 
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