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PRESSEMEDDELELSE 

 

 

30.3.2022 

 

”HJEM TIL FAABORG” 
  

En interessant historie følger Faaborg Museums nyerhvervede akvarel La 

Creazione af Fritz Syberg: Værket var del af den første ophængning i det dengang 

nybyggede museum i 1915, udgik af samlingen i løbet af museets første år og 

forsvandt, men blev eftersøgt og fundet i privateje til 100-års-

jubilæumsudstillingen i 2015. Værket har netop været på auktion og er nu 

skænket til museet af en generøs privatperson. Den usædvanligt store akvarel har 

motiv fra en af de 1300-tals fresker, som Syberg bl.a. arbejdede med under sit 

ophold i Pisa i årene 1910-13; denne rummer på bedste middelalderlige 

”tegneseriestil” en række scener fra biblens skabelsesberetning. 

	 

Museumsdirektør Anne Højer Petersen glæder sig over nyerhvervelsen og udtaler: 

”Faaborg Museum har en naturlig interesse i den række af værker, der oprindeligt 

indgik i museets samling, men som er blevet udtaget eller byttet i museets 

allerførste år, og nyerhvervelsen har en pendent i samlingen, som museet har ejet 

siden 1913. De mange og fine akvareller fra Pisa er et særligt nedslag i en af vores 

væsentligste Fynbomaleres samlede værk, og vi føler os meget heldige at modtage 

dette værk som gave til museets samling – og denne gang er det kommet for at 

blive! Men inden vi sender akvarellen på magasin, mens den afventer sin tur til et 

konservatorbesøg, hvor 100 års støv og snavs skal fjernes, og det skrøbelige og 

kæmpestore papir skal sikres, så har vi valgt at lave en kortvarig ophængning på 

museet for at dele vores glæde med interesserede lokale borgere og påskegæster 

udefra - men man skal skynde sig; efter påske nedtages værket igen af 

bevaringshensyn”. 

	 

Fynbomalerne, ikke mindst Anna Syberg, er kendte for deres betydelige bidrag til 

dansk akvarelkunst, og museet rummer en lang række af disse – nu plus en mere. 

Men Carl Petersens nu fredede museumsbygning er bygget som et 
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dagslysmuseum, der lukker mere dagslys ind, end vi i dag ved, at de sarte 

akvareller kan tåle gennem længere tid, hvorfor de kun sjældent udstilles på 

museet.	 

Museets nyerhvervelse kan ses i perioden 5. april – 18. april 2022. 

 
 
FAKTABOKS: 

Åbningstider: Tirsdag – fredag kl. 11 – 16 og alle dage i påsken inkl. mandag den 11. 
april og mandag den 18. april (2. påskedag) kl. 11 – 16.  

Pris: Voksne 90,-. Børn og unge under 18 år samt medlemmer af Faaborg 
Museums Venner har gratis adgang. 

 

FOTO:  

Fritz Syberg: La Creazione (Skabelsen), 1912. Akvarel. Faaborg Museums samling. 
Billedkreditering Auktionshuset Hørsholm.  

 

 


