
Rejse	til	Vermeer	udstillingen	i	
Dublin	
Juni	2017	

	
	

Tage	Søndergård	Kristensen	
	
Onsdag	den	14-6.	
	
Rejsen	forløb	fint.	Dvs.	uberørt	af	service	og	betjening.	Både	parkeringsanlægget	og	check	in	
automaten	vidste,	hvad	jeg	hedder,	og	ønskede	mig	god	rejse.	Da	jeg	havde	scannet	min	lille	
kuffert	ind,	spurgte	jeg	de	to	unge	mennesker	fra	Norwegian,	om	det	var	ét	af	de	førerløse	fly	i	
dag,	og	de	svarede	med	et	stort	smil:	”Ja,	har	du	ikke	fået	en	sms	om	det?	Det	er	faktisk	meget	
mere	sikkert	uden	piloter.	Du	ved,	de	kan	både	være	trætte	og	fulde.	God	rejse!”.	
	
I	Dublin	var	der	lange	køer	og	grundig	paskontrol.	Det	med	at	lade	passet	blive	hjemme,	har	
vist	nok	lange	udsigter	i	Europa.		
	
Jeg	skulle	bo	på	det	fine	Fitzwilliam	Hotel	i	fire	nætter,	og	det	fine	viste	sig	lige	ved	døren,	idet	
en	hotelkarl	bemægtigede	sig	min	lille	rullende	kuffert	og	bragte	den	de	12	meter	hen	til	
receptionen.	Da	jeg	havde	fået	mit	værelsesnummer	og	plastikkort,	spurgte	han,	om	han	
skulle	bringe	kufferten	til	mit	værelse.	Denne	”service”	frabad	jeg	mig	dog,	idet	jeg	i	USA	flere	
gange	har	prøvet	at	vente	i	lang	tid	på	min	egen	kuffert	ved	ankomsten.	Når	så	den	søde	(og	
altid	sorte)	hotelkarl	kommer	med	kufferten,	udspiller	den	samme	lidt	pinlige	scene	sig,	idet	
det	jo	tydeligvis	hører	med	til	spillet,	at	han	skal	have	drikkepenge	som	tak	for	forsinkelsen.	
Og	ofte	har	man	ikke	lige	en	dollar	eller	to,	men	måske	10	eller	20.	Og	er	det	ikke	lige	i	over-
kanten?	Men	klog	af	skade	slap	jeg	for	scenen	her.	Senere	skulle	det	vise	sig,	at	overservice	var	
en	tilbagevendende	udfordring.			
	
Fra	værelset	var	der	udsigt	ud	over	St	Stephen’s	Green	–	en	stor	og	meget	dejlig	park	midt	i	
Dublin	med	nogle	små	søer,	mange	græsplæner	og	et	rigtig	hyggeligt	folkeliv.	Dejligt	sted.	
	
Baggrunden	for,	at	jeg	lige	pludselig	er	i	Dublin,	er,	at	jeg	har	foræret	min	meget	omfattende	
samling	af	bøger	om	Johannes	Vermeer	til	National	Gallery	of	Ireland,	hvor	biblioteket	gør	
meget	ud	af	Vermeer	og	andre	hollandske	malere.	Jeg	havde	været	i	kontakt	med	museet	i	
nogle	måneder	omkring	donationen,	og	bøgerne	blev	hentet	omkring	1.	maj	og	bragt	til	Irland.	
Syv	meget	tunge	kasser	med	over	200	bøger.	De	vejede	godt	til	–	omkring	170	kg.	Det	havde	
taget	mig	over	30	år	at	opbygge	samlingen,	men	da	jeg	jo	nu	nærmer	mig	de	75	år,	gælder	det	
om	at	luge	ud	i	besiddelserne.		
	



	 2	

De	er	meget	glade	for	bøgerne,	og	indbød	mig	til	gengæld	til	nogle	arrangementer	i	forbind-
else	med	åbningen	af	den	store	Vermeer	udstilling,	der	formelt	åbner	den	17-6.	Det	drejer	sig	
om	en	udstilling,	som	først	blev	vist	på	Louvre,	dernæst	kom	til	Dublin,	og	som	til	sidst	vil	
blive	vist	i	Washington	DC.	Alle	tre	museer	har	Vermeer	malerier	i	deres	faste	samlinger,	men	
Dublin	er	så	afgjort	lillebror	i	denne	sammenhæng,	og	det	er	lidt	at	et	scoop,	at	man	har	fået	
denne	meget	fornemme	udstilling	til	Irland.			
	
Denne	dag	–	den	14-6	–	gjaldt	det	genåbningen	af	museet,	som	har	været	lukket	i	en	del	år	på	
grund	af	en	meget	omfattende	restaurering	og	ombygning.	Det	blev	fejret	på	bedste	manér	
med	stående	buffet	foran	museet,	mange	former	for	”etnisk”	mad	fra	hele	verden	og	lejlighed	
til	at	bese	museet	i	dets	nye	skikkelse.	Jeg	gik	straks	op	til	den	øverste	etage	og	fandt	de	hol-
landske	malere,	som	er	fint	repræsenteret	med	blandt	andet	Rembrandt,	Hals	og	Vermeer.	
Her	kom	en	nydelig	og	venlig	herre	forbi	og	spurgte	mig,	hvad	jeg	syntes	om	de	nye	lokaler.	
Det	viste	sig	at	være	Adriaan	Waiboer,	som	er	kurator	på	museet	og	initiativtageren	til	den	
enestående	Vermeer-udstilling.	Ham	havde	jeg	korresponderet	en	del	med,	men	vi	vidste	ikke	
helt,	hvordan	hinanden	så	ud,	så	vi	fik	en	lang	Vermeer-snak,	og	han	takkede	mig	igen	for	
bøgerne	og	så	ud	til	at	mene	det.	Han	havde	været	med	til	at	pakke	mine	kasser	med	Vermeer-
bøgerne	ud	og	havde	haft	det	”som	juleaften,	bare	bedre”.	Han	inviterede	mig	straks	til	
Vermeer-forelæsningen	den	følgende	aften,	hvor	verdens	førende	Vermeer-ekspert	Arthur	
Wheelock	fra	Washington	DC	ville	holde	forelæsning.		
	
Jeg	kendte	jo	ikke	rigtig	nogen	mennesker,	men	det	blev	der	rådet	bod	på,	idet	den	ene	efter	
den	anden	henvendte	sig	til	mig,	og	så	kørte	snakken.	To	havde	været	med	til	at	ombygge	
museet,	en	var	arkitekt	på	ombygningen,	en	underviste	børn	i	kunst,	en	var	både	billedhugger	
og	aktiv	kvindeforsker,	to	var	fra	et	andet	kunstcenter	i	Dublin	etc.	Imens	snakken	gik	over	
stok	og	sten,	blev	jeg	mæt	af	de	mange	etniske	retter.		
	
Sidst	på	aftenen	kom	en	ung	og	meget	smuk	kvinde	hen	til	mig	og	sagde,	at	hun	måtte	snakke	
med	mig,	da	hun	hele	aftenen	havde	beundret	mit	slips.	En	af	de	gode	ting	ved	at	være	74	år	
er,	at	man	ikke	tror,	at	det	er	en	scorebemærkning.	Jeg	fortalte,	at	slipset	var	designet	af	den	
danske	kunstner	Niels	Nedergaard,	som	hun	naturligvis	ikke	havde	hørt	om.	
	

	

Scoreslipset.	
Designet	af	
Nedergaard	
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Nedergaard	var	stærkt	påvirket	af	islamisk	geometrisk	ornamentik,	som	man	kan	se	på	
billedet.	Havde	andre	danske	kunstnere	holdt	sig	til	den	slags,	havde	vi	aldrig	fået	en	
Muhammed-krise.	Det	var	Ulla,	som	havde	rådet	mig	til	at	tage	dette	slips	med	og	til	gengæld	
droppe	de	gamle	Kenzo-slips,	som	hun	kaldte	hippieagtige.	Gik	hippierne	virkelig	med	slips	
fra	Kenzo?	
	
Efterhånden	kom	den	unge	kvindes	venner	til,	og	de	ville	også	høre	historien	om	de	mange	
Vermeer-bøger.	Hendes	fyr	ville	høre,	om	bøgerne	ikke	blot	var	til	låns?	Jeg	sagde	til	ham,	at	
når	man	er	over	70,	gælder	det	om	at	eje	færre	og	færre	ting,	og	han	svarede,	at	det	var	der	
faktisk	mange	gamle,	der	havde	sagt	til	ham.	Hans	samlede	ejendele	kunne	være	på	et	lille	
værelse	–	inklusive	cyklen	og	kajakken	–	og	han	havde	overvejet	at	springe	den	mellem-
liggende	fase	over,	så	han	ikke	havde	noget	at	skille	sig	af	med,	når	han	bliver	gammel.	Han	
prøvede	at	forstå	sit	liv	baglæns	allerede	inden,	han	havde	levet	det	forlæns.	Kan	man	det?				
	
Den	unge	kvinde	syntes,	at	jeg	skulle	møde	hendes	søster,	som	viste	sig	at	være	endnu	
smukkere	og	at	arbejde	som	konservator	på	stedet.	Hun	tog	mig	straks	med	på	en	større	
rundvisning,	hvor	hun	forklarede	om	sit	arbejde	og	om	de	mange	Caravaggio	og	Caravaggio-
inspirerede	billeder	på	museet.	(På	museet	kan	man	se	et	Caravaggio	billede,	der	havde	hængt	
i	et	Jesuit	kloster	i	Dublin	i	mange	år,	men	blev	(gen)opdaget	i	1990).	Jeg	var	lidt	benovet	over	
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hendes	store	entusiasme	og	den	tid,	hun	brugte	på	mig,	indtil	vi	stod	foran	et	moderne	billede	
af	en	irsk	forfatter	og	hendes	opmærksomhed	pludselig	forsvandt	og	vendte	sig	mod	en	anden	
ældre	herre	med	gråt	hår.	Det	viste	sig	at	være	selveste	kunstneren,	som	havde	malet	billedet,	
og	han	er	en	af	de	førende	inden	for	irsk	moderne	kunst.	Ham	kunne	jeg	alligevel	ikke	slå,	
Vermeer-bøger	eller	ej.		
	
Torsdag	den	15-6.	
	
Ved	morgenmaden	var	der	over-service,	så	det	batter.	Først	skulle	jeg	kontrolleres	ved	hjælp	
af	værelsesnummeret	og	føres	højtideligt	til	bordet.	Så	skulle	jeg	have	menuen	til	morgen-
maden	forklaret,	selv	om	den	fremgik	af	menukortet.	Dernæst	blev	jeg	igen	og	igen	tilbudt	
valget	mellem	kaffe	og	te,	som	de	gerne	ville	servere	og	hælde	op	for	mig.	Jeg	ville	gerne	vente	
lidt,	for	at	kaffen	ikke	skulle	blive	kold,	mens	jeg	indtog	juice,	frugt	og	müsli,	men	det	var	ikke	
så	simpelt.	De	blev	ved	med	at	henvende	sig	smilende	til	mig,	og	til	sidst	gav	jeg	efter	og	
forlangte	kaffe.	Det	blev	prompte	fulgt	op	med	en	kande	varm	the.	Nu	var	der	imidlertid	
pludselig	ingen	tjenere	i	nærheden,	så	det	tog	rigtig	lang	tid	at	få	varm	kaffe	til	croissanten.		
	
Hvad	er	logikken	bag	den	totale	mangel	på	personlig	service	i	lufthavnen	og	den	anmassende	
og	dyre	service	på	hotellet,	som	blot	resulterer	i	dårligere	service?	Sociologen	Thorstein	
Veblen	skrev	en	gang	bogen:	”The	theory	of	the	leisure	class”,	hvor	en	af	pointerne	var,	at	den	
rige	klasse	viser	sin	rigdom	ved	ikke	at	lave	dagens	gerning.	Men	da	et	enkelt	menneske	kun	
kan	være	doven	24	timer	i	døgnet,	kan	man	ansætte	en	hel	masse	mennesker,	der	også	skal	
være	”dovne”,	dvs.	underbeskæftigede.	For	eksempel	en	tjener	til	at	åbne	champagne,	en	
påklæderske,	en	kusk,	en	dørvogter,	en	jæger	til	rævejagten,	en	kok	til	fiskeretterne	osv.	osv.	
De	to	hovedbegreber	hos	Veblen	var	”iøjnefaldende	fritid”	og	”iøjnefaldende	forbrug”,	og	man	
ser	det	som	bekendt	mest	blandt	nyrige.	Så	måske	de	mange	overflødige	tjenere	her	på	
hotellet	er	beregnet	for	os	nyrige?		
	
Dagen	var	halv	”fridag”,	så	jeg	skulle	ud	og	se	på	tingene.	Jeg	droppede	indenfor	i	St.	Patrick’s	
Cathedral,	og	det	var	virkelig	en	oplevelse.	Her	vrimlede	det	med	turister	og	skoleklasser	på	
rundtur.	De	er	meget	mere	rolige	end	danske	elever,	så	man	bliver	ikke	forstyrret	af	dem.	
Tværtimod	var	det	sjovt	at	”være	med	på	en	lytter”,	når	læreren	forklarede.		
	
For	eksempel	hænger	der	et	sted	i	kirken	en	gammel	trædør	med	et	hul	i	midten.	Hvad	er	mon	
meningen	med	det?	Det	viste	sig,	at	der	ligger	en	meget	lærerig	historie	om	tillid	bagved:	”I	
1492	ankom	to	familier	til	kirken:	Butler-familien	fra	Ormonde	og	Fitzgerald-familien	fra	
Kildare.	De	var	på	fjendtlig	fod	og	kom	straks	op	at	skændes	ved	kirkedøren.	De	kunne	ikke	
blive	enige	om,	hvem	der	skulle	gå	først	gennem	døren.	Nu	gjorde	Gerald	Fitzgerald	det,	at	
han	med	sin	økse	slog	hul	på	døren	og	tilbød	at	stikke	sin	arm	igennem	som	en	gestus.	
Spørgsmålet	var	nu,	hvad	den	anden	familie	ville	gøre?”	Da	jeg	stod	i	kirken	og	hørte	en	lærer	
stille	nogle	små	drenge	på	8-9	år	dette	spørgsmål,	var	der	straks	en	kvik	rødhåret	dreng,	der	
svarede:	”De	andre	huggede	armen	af!”.	Læreren	spurgte	så,	om	der	var	andre	bud?	En	af	de	
mindste	svarede	så:	”De	tog	hans	hånd,	og	så	blev	de	venner!”.	Det	viste	sig,	at	det	er	det	sidste	
svar,	der	er	det	rigtige.	Det	er	herfra	udtrykket	”at	vove	sin	arm”	kommer.	(Men	ikke	
udtrykket	”at	give	den	hele	armen”).	Da	tillid	i	sin	grundform	altid	handler	om	at	løbe	en	
risiko,	må	man	sige,	at	historien	rammer	lige	i	plet.	
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På	IMMA	–	det	irske	museum	for	moderne	kunst	–	har	de	et	Lucian	Freud	projekt	der	løber	
over	mange	år	og	indebærer,	at	de	har	lånt	en	større	samling	af	hans	værker.	Et	helt	hus	er	sat	
af	til	Freud,	så	det	var	guf	for	mig,	der	er	Lucian	Freud-fan.	Hans	malerier	er	fantastiske	på	
mange	måder.	Han	maler	–	ofte	nøgne	–	mennesker	i	alle	aldre,	som	tit	indtager	henslængte	
stillinger	i	sofaer	eller	stole.	De,	der	sad	model	for	Freud,	valgte	selv	deres	placering,	udtryk	
og	kropsstilling,	idet	han	anså	netop	dette	for	vigtige	udtryk	for	deres	personlighed.	Model-
lerne	brugte	ofte	snesevis	af	timer	i	Freuds	selskab,	så	det	var	ikke	noget	for	dem,	der	skulle	
have	kvalitetstid	med	børnene.			
	
Hans	billeder	er	meget	realistiske	på	det	psykologiske	plan	og	nogle	gange	næsten	for	meget.	
Rystende,	anmassende,	gribende,	provokerende.	Se	selv	efter	på	nettet,	hvor	der	er	snesevis.	
Også	af	dronning	Elizabeth,	men	hun	beholdt	tøjet	og	kronen	på,	da	hun	sad	model.		
	
Lucian	Freud	er	født	i	Berlin,	men	hans	familie	drog	af	gode	grunde	til	England	i	begyndelsen	
af	30’erne.	Han	er	efter	sigende	far	til	op	mod	40	børn,	men	han	fik	”kun”	omkring	15	af	dem	
med	sine	koner.	Han	var	gennem	tiden	gift	mange	gange	og	havde	mange	sidespring.	Han	
havde	ikke	nogen	speciel	relation	til	Irland,	så	det	er	godt	gået,	at	de	har	etableret	dette	center	
og	fået	de	mange	malerier	til	Dublin.	

Døren	med	hullet	i	St	Patrick’s	Cathedral	
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Efter	IMMA	gik	turen	til	det	berømte	Kilmainham	Gaol	(Jail)	lige	i	nærheden.	Her	havde	jeg	
bestilt	tid	til	en	omvisning	kl.	15.30.	Omvisningen	varede	en	time	og	bragte	os	igennem	store	
dele	af	Irlands	grusomme	og	indviklede	historie.	Overalt	i	Dublin	bliver	man	mindet	om	to	
ting	i	landets	historie:	Dels	den	frygtelige	hungersnød	i	1845-1851,	hvor	1	million	døde	af	sult	
og	sygdom,	mens	2	millioner	forlod	landet	–	som	oftest	til	USA.	Og	dels	krigene	mod	England,	
som	begyndte	med	Easter	Rising	i	1916,	fortsatte	med	uafhængighedskrigen	i	1918-1921	og	
endte	med	borgerkrigen	i	1922-1923.	Påskeoprøret	og	uafhængighedskrigen	var	vendt	mod	
England	og	medførte	store	grusomheder	mod	irerne,	som	man	blandt	andet	bliver	mindet	om	
i	Kilmainham	Gaol,	hvor	mange	af	henrettelserne	af	de	irske	frihedskæmpere	fandt	sted.	Det	
hele	førte	til	en	våbenstilstand,	som	imidlertid	brød	sammen,	da	man	ikke	kunne	opnå	enig-
hed	om	de	nordlige	dele	af	Irland,	som	den	dag	i	dag	jo	giver	problemer	mellem	de	to	lande.	
Mange	irere	mener	stadig,	at	man	blev	snydt	for	en	del	af	sit	eget	land,	som	stadig	–	uretmæs-
sigt	–	er	i	englændernes	hænder.	For	dem	er	Irland	både	et	land	og	en	ø,	men	en	del	af	øen	er	
stadig	ikke	irsk.	Englænderne	har	jo	haft	det	med	at	bevare	små	imperialistiske	enklaver	
rundt	omkring	i	verden.		
	
I	Kilmainham	Gaol	ser	man	de	usle,	kolde	celler,	der	var	bygget	til	én	person,	men	hvor	man	
anbragte	mere	end	fem	på	en	gang.	Hver	person	havde	et	tæppe	til	at	have	om	sig	i	den	biden-
de	kolde	(eller	ulideligt	varme)	celle.	Her	var	grusomhederne	sat	i	system.	Fangerne,	der	var	
8-80	år	gamle,	var	kun	uden	for	cellen	en	time	om	dagen	på	en	gårdtur,	hvor	man	gik	i	ring.	

Selvportræt	af	
Lucian	Freud	
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Den	yngste	fange	(når	man	så	bort	fra	de	børn,	som	nogle	indsatte	havde	med	sig)	var	8	år.	
Hun	var	i	fængsel,	fordi	hun	havde	stjålet	en	frakke	til	at	beskytte	sig	mod	den	voldsomme	
kulde.	Den	slags	gik	ikke	an,	da	man	jo	ikke	bare	kan	tage	sig	til	rette,	fordi	det	er	koldt.	Det	
ville	have	været	mere	standsmæssigt,	hvis	hun	havde	valgt	at	dele	skæbne	med	den	lille	pige	
med	svovlstikkerne.	Mange	af	de	voksne	fanger	var	fængslet,	fordi	de	havde	stjålet	brød	eller	
andre	fødevarer	til	deres	børn.	Vores	guide	fortalte	sagligt	om	det	hele,	men	ind	imellem	
kunne	man	høre	stemmen	vibrere.	Fortiden	er	åbenbart	ikke	så	langt	væk.							
	
På	denne	baggrund	er	der	ikke	noget	at	sige	til,	at	forholdet	mellem	GB	og	Irland	har	været	
noget	anstrengt	gennem	årene.	Som	så	mange	andre	steder	i	verden	er	tiden	dog	kommet	til	
forsoning.	I	2011	kom	dronning	Elizabeth	på	officielt	besøg	i	Dublin,	hvilket	var	kontroversielt	
og	udtryk	for	mod	fra	begge	sider.	Hun	blev	inviteret	af	præsident	Mary	McAleese	fra	Fianna	
Fáil	partiet	og	besøgte	Irland	under	store	sikkerhedsforanstaltninger,	idet	man	var	bange	for	
demonstrationer	og	måske	også	det,	der	er	værre.	Imidlertid	gik	besøget	over	al	forventning	
med	nogle	højdepunkter,	som	man	stadig	snakker	om	herovre.	For	det	første	nedlagde	dron-
ningen	en	krans	i	Garden	of	Remembrance	foran	den	store	skulptur	med	svanerne,	der	sym-
boliserer	genfødslen	af	Irland.	Her	bøjede	hun	hovedet	dybt	og	anerkendte	dermed	alle	dem,	
”der	gav	deres	liv	i	kampen	for	Irlands	frihed”.	Med	andre	ord	i	kamp	mod	hendes	eget	land!	
Man	kan	ikke	lade	være	med	at	tænke	på	Willy	Brandt	i	Warszawa.		
	
Og	for	det	andet	holdt	hun	en	meget	berømt	tale	ved	den	officielle	middag,	hvor	hun	indledte	
med	at	tale	på	gælisk!	Det	var	der	ingen,	der	havde	regnet	med,	og	den	irske	præsident	kunne	
da	heller	ikke	tilbageholde	et	spontant	”Wow!”.	Herefter	gik	dronningen	videre	og	tilkendegav	
i	den	meget	alvorlige	tale,	at	der	var	meget	i	de	to	landes	historie,	som	man	ville	ønske	ander-
ledes.	Det	er	så	tæt	ved	en	undskyldning,	man	kan	komme.	På	en	måde	lignede	det	Lars	
Løkkes	tale	i	Skt.	Thomas	for	nylig.	Som	en	irer	sagde	til	mig:	”Det	var	bedre	end	en	undskyld-
ning.	I	am	sorry	er	noget,	man	siger	til	folk,	når	man	støder	ind	i	dem	på	fortovet”.	Man	kan	
sige	meget	om	officielle	symbolske	handlinger,	men	der	er	ingen	tvivl	om	deres	enorme	
betydning	for	eftertiden.	
	
Den	grusomme	fælles	fortid	støder	man	ind	i	alle	vegne.	Overalt	i	parkerne	finder	man	skilte,	
der	fortæller	om	kampe	i	krigen	mod	England,	og	i	indkøbscenteret	lige	ved	siden	af	hotellet	
er	der	en	stor	udstilling	om	hungersnøden	på	øverste	etage	–	lige	over	restauranten!	Bon	
appetit.	Hungersnøden	skyldtes	på	overfladen	kartoffelskimmel,	som	var	en	alvorlig	ting	i	
mange	lande.	Men	i	Irland	blev	den	dødelig	på	grund	af	de	engelske	jordejeres	skrupelløse	
opkrævning	af	skatter	og	afgifter	gennem	mellemmænd,	mens	de	selv	levede	i	rigdom	i	
London	på	sikker	afstand	af	de	døende	børn.	Som	flere	sagde	til	mig:	”Der	var	mad	nok,	men	
ikke	til	os”.	Situationen	minder	om	sulten	i	Ukraine	efter	revolutionen	i	Rusland,	hvor	
millioner	sultede	i	”verdens	kornkammer”,	mens	kommunisterne	skød	dem,	der	prøvede	at	
brødføde	deres	egne	børn.	Som	Grieg	skrev:	”Findes	der	nød	og	sult,	skyldes	det	svig”.	En	
anden-generations	indvandrer	fra	Indien,	som	jeg	talte	med,	bidrog	med	sin	vinkel	på	emnet:	
”Vi	ydede	nu	også	vores	bidrag.	Hos	os	døde	mindst	50	millioner	af	sult	som	følge	af	vores	
bekendtskab	med	den	engelske	udgave	af	vestlig	civilisation”.			
	
Om	aftenen	var	jeg	inviteret	til	at	overvære	Arthur	Wheelock’s	forelæsning	om	Vermeer.	Han	
er	verdens	førende	Vermeer	ekspert	og	forfatter	til	mere	end	et	dusin	bøger	om	hans	kunst.	
Jeg	har	tidligere	mødt	ham	i	Washington	DC,	hvor	han	er	kurator	i	”northern	baroque	
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painting”	ved	National	Gallery	og	professor	i	kunsthistorie	ved	University	of	Maryland.	
Dengang	viste	han	mig	nogle	malerier,	som	man	gemmer	i	magasinerne	under	museet.	Det	er	
billeder,	som	tidligere	blev	tilskrevet	Vermeer	og	som	optrådte	i	mange	bøger.	Når	man	ser	
dem	i	dag,	kan	man	undre	sig	over,	at	nogen	kunne	tage	så	grundigt	fejl.	Disse	falske	Vermeers	
ser	nærmest	ud	som	billeder,	man	ville	forvente	at	finde	som	illustrationer	til	sentimentale	
noveller	i	ugeblade.	Men	som	Wheelock	sagde,	så	har	hver	epoke	en	blind	plet,	som	først	
forsvinder	når	epoken	er	forbi.	Så	siger	alle:	”Hvordan	kunne	nogen	da	tage	så	grundigt	fejl?”.	
Det	samme	gentog	sig,	da	alle	tiders	store	Vermeer	forfalsker,	Han	van	Meegeren’s	billeder	
snød	alle	kenderne	i	1930’erne.	I	dag	synes	vi,	at	alle	personerne	på	hans	falske	malerier	
ligner	Marlene	Dietrich	(hende	med	øjenlågene),	men	det	kunne	ingen	se	dengang.	
	
Nå,	tilbage	til	Wheelock’s	forelæsning.	Da	jeg	kom,	blev	jeg	eskorteret	op	til	første	række	i	
auditoriet,	hvor	de	reserverede	sæder	var.	Det	kom	lidt	bag	på	mig,	da	jeg	kom	anstigende	i	
cowboybukser	og	vindjakke.	Men	det	gik	alligevel,	selv	om	jeg	kom	til	at	sidde	ved	siden	af	
den	hollandske	ambassadørfrue	og	hendes	mand,	der	var	mødt	op	i	det	stiveste	puds.	Faktisk	
fik	vi	en	rigtig	god	Vermeer	snak	både	før	og	efter.		
	
Wheelock’s	forelæsning	blev	indledt	med	spøgefulde	bemærkninger	om	udstillingen	og	dens	
titel.	Ifølge	Wheelock	har	Adriaan	Waiboer	her	i	Dublin	ændret	ved	den	titel,	som	de	blev	
enige	om	sammen	med	folkene	i	Louvre.	Det	blev	sagt	på	en	spøgefuld	og	lidt	understated	
måde.	Samtidigt	fortalte	han	om	den	store	Vermeer	udstilling	i	Washington	for	cirka	20	år	
siden,	hvor	folk	ventede	over	24	timer	i	sne	og	kulde	for	at	få	billetter,	og	hvor	køen	strakte	
sig	over	flere	kilometer.	For	at	gøre	ondt	værre,	var	der	en	arbejdsnedlæggelse	midt	i	det	hele,	
så	at	museet	lukkede	midt	i	udstillingen!	Tusinder	af	amerikanere	protesterede,	og	der	var	
initiativer	i	gang	for	at	erklære	national	undtagelsestilstand	for	at	folk	kunne	komme	til	at	se	
Vermeers	billeder.	
	
I	virkeligheden	var	Wheelock’s	indledning	til	hans	(i	øvrigt	kedelige)	forelæsning	ikke	spøge-
fuld.	Hvad	han	sagde	var,	at	hans	kø	var	længere	end	Waiboer’s,	at	hans	museum	var	større	
end	Waiboer’s,	og	at	Waiboer	ikke	skulle	komme	og	lave	om	på	tingene,	når	de	store	(Wash-
ington	og	Louvre)	havde	bestemt	noget.	Den	slags	”morsomheder”	kender	jeg	kun	alt	for	godt	
fra	forskningskonferencer,	hvor	”de	store”	bruger	ironi	og	falsk	beskedenhed	som	våben	i	den	
indbyrdes	hanekamp.										
	
	
Fredag	den	16-6.	
	
Dette	skulle	være	”den	store	Vermeer	dag”,	men	inden	kunne	jeg	nå	et	besøg	på	museet	for	
moderne	kunst	i	Hugh	Lane,	hvor	man	har	indrettet	noget	helt	unikt,	nemlig	Francis	Bacon’s	
atelier.	Det	lyder	måske	ikke	af	noget	særligt,	men	hvis	nogen	har	set	et	billede	af	Bacon’s	
atelier,	vil	de	nok	undre	sig	over,	at	det	i	det	hele	taget	kunne	lade	sig	gøre.	Hans	forholdsvis	
lille	atelier	overgik	nemlig	ethvert	teenagerværelse	i	verden	med	hensyn	til	rod	og	snavs.	Der	
var	papkasser,	aviser,	fotos,	plakater,	bøtter,	klude,	tasker,	pensler,	lærreder,	bøger	osv.	osv.	
Dertil	kommer	tykke	lag	af	størknet	maling	og	støv.	Det	er	svært	at	beskrive,	men	skal	ses.	
Bacon	selv	sagde,	at	han	ikke	trivedes	i	orden	og	renlighed,	så	han	havde	alle	betingelser	for	at	
trives	i	sit	atelier,	og	han	var	som	bekendt	yderst	produktiv.		
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Hele	dette	atelier	er	flyttet	fra	London	til	Dublin,	og	man	anvendte	både	arkæologer,	fysikere,	
fotografer	og	kunsthistorikere	ved	flytningen.	Alle	7000	genstande	blev	fotograferet	og	
katalogiseret	før	flytningen,	og	alt	blev	genanbragt	nøjagtigt,	som	det	havde	været	før.	Selv	
støvet.	Utroligt.	Bacon	er	en	anden	af	mine	absolutte	favoritter	–	sammen	med	Freud.	
Tilsammen	kan	man	roligt	sige,	at	de	har	sat	engelsk	kunst	på	verdenskortet	efter	hundreder	
af	år	med	fesen	salonkunst.	
	

	
	
På	museet	kan	man	betragte	dette	atelier	fra	flere	sider,	og	som	tillægsgevinst	er	der	nogle	
virkelig	gode	malerier	plus	en	spændende	film	med	Bacon.	Tænk	en	gang	at	Dublin	har	tre	
steder,	hvor	man	kan	se	kunst	i	verdensklasse	på	samme	besøg.	Ikke	fordi	de	er	”født”	med	
nogen	af	delene.	Hverken	Vermeer,	Bacon	eller	Freud	levede	i	Irland,	men	takket	være	en	
utrolig	energi	og	sans	for	at	gribe	muligheden,	er	det	lykkedes	for	Dublin	at	komme	på	
verdenskortet.	At	der	virkelig	er	tale	om	kunstnere	i	verdensklasse	illustreres	af,	at	Bacons	
maleri	(eller	snarere	tre-i-et-maleri)	”Three	studies	of	Lucian	Freud”	2013	blev	det	dyreste	
maleri,	der	nogensinde	var	blevet	solgt.	Prisen	var	142,4	millioner	dollars!	(Rekorden	er	blev	
slået	et	par	år	senere	af	et	Picasso	maleri).	Man	kan	beskæmmet	tænke	på	Statens	Museum	
for	Kunst	og	på	København.	Hvornår	valfartede	folk	sidst	til	vores	hovedstad	for	at	se	kunst?	
Vi	må	klare	os	med	at	hælde	maling	på	den	lille	havfrue	ind	imellem.		
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Jeg	havde	en	aftale	med	biblioteket	på	National	Gallery	om,	at	de	ville	vise	mig	rundt	ved	halv	
fem	tiden.	Jeg	blev	modtaget	af	en	yngre	mand,	som	viste	mig	rundt	i	museets	samlinger	og	
samtidigt	fortalte	mig	om	de	komplicerede	relationer	mellem	England	og	Irland.	Specielt	i	
1923	blev	det	indviklet.	Hvad	skulle	der	ske	med	alle	de	”engelske”	malerier,	nu	hvor	Irland	
var	blevet	en	uafhængig	republik.	Skulle	englænderne	bare	sige	”hit	med	vores	malerier”?	
Eller	hvad?	Faktisk	er	der	stadig	uafklarede	tvister	på	området,	som	involverer	både	de	to	
lande	og	private	ejere	af	kunst	i	begge	lande.	Det	er	ikke	let,	da	mange	mennesker	boede	i	
Irland,	men	så	sig	selv	som	englændere.	Lidt	efter	kom	der	en	ny	rundviser,	som	havde	nogle	
andre	yndlingsbilleder,	hun	ville	vise	mig,	og	til	sidst	blev	jeg	”overtaget”	af	lederen	af	
biblioteket,	som	viste	mig,	hvor	mine	bøger	ville	få	deres	permanente	ophold.	De	er	i	øjeblik-
ket	i	gang	med	den	omfattende	katalogisering.	Jeg	medbragte	en	Vermeer	bog	fra	1915,	som	
var	for	stor	til	at	være	i	de	kasser,	der	var	blev	sendt	over	til	dem.	Den	blev	beundret	efter	alle	
kunstens	regler.		
	
Efter	omvisningen	var	der	en	stor	reception	med	vin,	pindemadder	og	taler.	Der	var	fire	
meget	fine	taler,	hvor	især	den	sidste	gjorde	indtryk.	Taleren	var	den	berømte	digter	Michael	
Longley,	en	stor	bulderbasse	med	hvidt	skæg.	Han	råbte	ud	til	forsamlingen:	”Gå	nu	ind	og	se	
disse	billeder.	Det	er	enestående	verdenskunst,	og	det	er	nu,	I	har	chancen.	Lad	den	ikke	gå	fra	
jer.	Vermeers	indsigt	er	ikke	af	denne	verden,	men	billederne	er.	Se	dem!”.	
	
Ved	otte-tiden	blev	jeg	eskortereret	over	til	en	mindre	sal,	hvor	der	var	middag	for	de	
”virkelige	honoratiores”.	Der	var	fire	runde	borde	med	cirka	10	ved	hver	og	en	meget	fin	
menu	med	dyre	vine.	Da	direktøren	for	National	Gallery	bød	folk	velkommen,	fik	jeg	lidt	af	et	
chok,	idet	mit	navn	var	det	eneste,	der	blev	nævnt.	Han	takkede	mange	gange	for	”den	store	
donation”	og	fik	folk	til	at	klappe.	Man	havde	placeret	mig	mellem	lederen	af	biblioteket	og	af	
kommunikationsafdelingen.	De	var	begge	meget	søde	og	spændende	borddamer,	så	jeg	var	
herligt	fri	for	småpinlige	forsøg	på	konversation,	som	man	somme	tider	oplever	det	ved	
konferencer	og	den	slags.	De	ville	jo	begge	gerne	høre	historien	om	mine	Vermeer-bøger,	og	
lidt	henne	i	middagen	besluttede	de,	at	jeg	var	nødt	til	at	holde	en	tale	for	at	de	andre	også	
kunne	høre	den.	Så	enden	på	det	hele	blev,	at	jeg	holdt	aftenens	eneste	tale,	hvilket	jeg	ville	
have	forsvoret.	Men	det	gik	rigtig	godt,	og	efter	middagen	var	der	en	masse	rare	mennesker,	
der	ville	hilse	på	mig.	Alt	i	alt	var	det	en	dag,	der	forløb	meget	anderledes,	end	jeg	havde	
forventet.	Forinden	havde	jeg	regnet	med,	at	jeg	skulle	være	en	flue	på	væggen,	som	kunne	
observere,	hvordan	kunstkendere	og	museumsfolk	fejrer	hinanden.					
	

”Three	studies	of	Lucian	Freud”	
af	Francis	Bacon.	
Pris:	Ca	en	milliard	kroner.	
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Lørdag	den	17-6.	
	
I	dag	åbnede	Vermeer	udstillingen	så.	Jeg	havde	fået	en	billet	til	kl.	10.20,	og	gav	mig	rigtig	god	
tid	til	at	se	alle	malerierne.	Der	var	10	Vermeer	malerier	og	cirka	50	andre	fra	Vermeer’s	tid	
malet	af	beslægtede	malere.	Pointen	var,	at	man	kunne	se,	hvor	meget	de	påvirkede	hinanden	
i	denne	guldalder	for	nederlandsk	kunst.	De	fleste	kender	kun	Rembrandt,	Vermeer,	Jan	Steen	
og	Frans	Hals,	men	der	var	mange	andre,	og	de	var	alle	rigtig	gode	malere.	Malerierne	var	
vældig	”pædagogisk”	ophængt	med	et	tema	på	hver	væg.	Det	var	næsten	lidt	for	skolemester-
agtigt,	men	også	en	stor	øjenåbner.	Men	uanset	hvordan	man	vender	og	drejer	det,	så	viste	
udstillingen	først	og	fremmest,	at	ingen	af	de	andre	når	Vermeer	til	sokkeholderne,	hvis	han	
da	brugte	den	slags.		
	
Der	var	som	sagt	10	ud	af	Vermeers	cirka	35	kendte	malerier	på	udstillingen,	og	de	var	samlet	
fra	8	forskellige	museer:	
	
Kniplersken.	Paris.	
Geografen.	Paris.	
Astronomen.	Frankfurt.	
Kvinde	med	perlekæde.	Berlin.	
Kvinde	med	lut.	New	York.	
Kvinde	der	holder	en	vægt.	Washington	DC.	
Kvinde	der	skriver	brev.	Washington	DC.	
Brev	fra	en	elsker.	Amsterdam.	
Kvinde	ved	pianette.	London.	
Kvinde	der	skriver	et	brev	med	stuepige.	Dublin.	
	
Jeg	havde	set	alle	malerierne	før.	Nogle	af	dem	tilmed	mange	gange.	Men	det	var	alligevel	en	
stor	oplevelse	at	se	dem	igen.	Først	og	fremmest	er	der	jo	gensynets	glæde,	som	bestemt	ikke	
skal	foragtes.	Og	så	opdager	man	hele	tiden	nye	detaljer	og	nuancer,	som	man	ikke	tidligere	
har	lagt	mærke	til.	Det	vil	vare	mange	år,	før	man	får	en	lignende	udstilling	stablet	på	benene	
igen.	Det	tog	Adriaan	Waiboer	mindst	6	år	at	skabe	udstillingen,	og	han	mente	ikke,	at	en	
lignende	udstilling	vil	være	mulig	de	næste	mange	år.		
	
Da	jeg	gik	igennem	udstillingen	for	sidste	gang,	var	det	med	vemod.	Ikke	alene	har	jeg	nu	sagt	
farvel	til	mine	elskede	Vermeer	bøger.	Det	er	sikkert	også	sidste	gang,	jeg	har	set	mange	af	
malerierne.	Den	slags	kan	man	jo	aldrig	vide	helt	sikkert,	men	det	er	vigtigt	at	vænne	sig	til	
tanken.		
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Forsiden	af	den	bog,	der	
udkom	i	forbindelse	med	
udstillingen.	
Nu	er	den	min	eneste	
Vermeer	bog	


