H.C. Andersens billedbog bliver i Danmark
Med pen, saks og papir skaber H.C. Andersen i 1868 en billedbog
til den tre-årige Marie Henriques. Selvom værket tidligere på måneden blev solgt til udlandet, sikrer godt samarbejde nu, at det
forbliver i Danmark.
En fornem billedbog af eventyrdigteren og kunstneren H.C. Andersen
bliver i Danmark. Et samarbejde mellem Kulturværdiudvalget, Augustinus Fonden og Odense Bys Museer har sikret, at den unikke kulturgenstand, som før var i privat eje, nu bliver en del af den offentlige
kulturarv på danske museer.
Formanden for Kulturværdiudvalget Svend Larsen glæder sig:
”Det er udvalgets opgave at medvirke til, at vi ikke mister de allervigtigste kulturværdier til udlandet. Dette værk er i en klasse for sig, og
udvalget har vurderet, at der er tale om en umistelig kulturværdi af afgørende national betydning som derfor ikke kan tillades udført af
Danmark. Det er en stor gevinst, at danskerne fremover kan glæde sig
over H.C. Andersens billedbog. Billedbogen bliver nu vores fælles eje
i kraft af en stor donation fra Augustinus Fonden. Også Slots- og Kulturstyrelsen har bidraget til købet.”
Det hidtil ukendte værk blev for nyligt solgt på auktion i København
til en udenlandsk køber. Lov om sikring af kulturværdier giver Kulturværdiudvalget ret til allerede inden auktionen at meddele auktionshuset, at et bestemt værk er så vigtigt, at udvalget skal have en ansøgning om udførselstilladelse, hvis køber efter auktionen vil føre værket
til udlandet. Ansøgningen er nu behandlet, og Kulturværdiudvalget
har nedlagt forbud mod udførsel. Et forbud skal følges op af et købstilbud. Den udenlandske køber har valgt at acceptere købstilbuddet.
Frank Rechendorff Møller, direktør i Augustinus Fonden, udtaler:
”Verden har øje på enestående dansk kulturarv – det er positivt, men
bidrager samtidig til at forhøje auktionernes hammerslagspriser til niveauer, som gør det vanskeligt for danske kulturinstitutioner at være
med. Som fond har vi et godt samarbejde med museer og offentlige institutioner, og vi ser det som en betydningsfuld opgave at gøre det
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økonomisk muligt, at det unikke værk, som H.C. Andersens billedbog
er, forbliver på danske hænder til glæde for os alle.”
Kulturværdiudvalget har bestemt, at billedbogen skal gives til H.C.
Andersen museet i Odense.
Torben Grøngaard Jeppesen, museumschef, Odense Bys Museer:
”Det vækker stor glæde! Tænk, at vi i 2017 får nye værker af Andersen. Billedbogen til den 3-årige Marie Henriques er et helt fantastisk
kunstnerisk arbejde og udgør en sammenhængende historie om Maries fiktive rejse rundt i verden, rigt illustreret med tegninger og klip
fra Andersens hånd. Vi vil udstille billedbogen allerede fra august i
det eksisterende H.C. Andersen-museum. Men billedbogen vil også
blive et helt centralt klenodie i det nye store H.C. Andersen-museum,
som opføres i de kommende år. Vi vil både udstille den originale billedbog og formidle bogen i en avanceret digital animation, som element i det nye museums skildring af H.C. Andersens kreative evner”.
Læs mere om Kulturværdiudvalget og om tidligere køb her:
www.kulturvaerdier.dk
Foto kan downloades fra Bruun-Rasmussens hjemmeside/presse
http://www.mynewsdesk.com/dk/bruun-rasmussen-kunstauktioner/latest_media/tag/h-c-andersen
eller fra Det Kgl. Biblioteks pressesite:
http://pressphotos.kb.dk/#1498477605983_0
For mere information kontakt
Kulturværdiudvalget:
 Svend Larsen, direktør for Det Kgl. Bibliotek, tlf. 24259370
 chefkonsulent Lene Hedegaard Johansen tlf. 91324311
Odense Bys Museer:
 Torben Grøngaard Jeppesen, museumschef, dr. phil., tlf.
20901310
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