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Pressemeddelelse - 2. juli 2015

Dansk-hollandske kontakter i 1600- og 1700-tallet
Donation fra VELUX FONDEN til treårigt projekt
I de kommende tre år skal Fiskeri- og Søfartsmuseet stå i spidsen for et forsknings- og formidlingsprojekt
med titlen ”Handel og vandel i 1600- og 1700-tallet”. Det sker efter at VELUX FONDEN har bevilget
knap fire millioner til en projektgruppe på syv medlemmer fra danske museer og universiteter med
baggrund i historie, etnologi, antropologi og pædagogik. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Museum Sønderjylland og Center for Maritime og Regionale Studier ved
Syddansk Universitet.
Udgangspunktet er de dansk-hollandske kontakter i 1600- og 1700-tallet, hvor Amsterdam
var centrum i et tidligt globaliseringsforløb. Fra hele verden ankom skibe med eksotiske varer, handel og
håndværk trivedes, mennesker myldrede til, og byen havde dimensioner, man knap kunne forestille sig i
datiden. Holland og Amsterdam fyldte derfor meget i folks bevidsthed og påvirkede på utallige måder
dagligdagen i Danmark. Men hvordan var samspillet mellem det rige Holland og den perifere nabo mod
nord? Og hvad betød den hollandske forbindelse for almindelige mennesker? I syv projekter, to store og
fem mindre, undersøges aspekter af verdensbyens indflydelse i Danmark i krydsfeltet mellem materiel
kultur, økonomiske aktiviteter og sociale kontakter. Sideløbende udvikles metoder til at formidle disse
lidt abstrakte begreber ved brug af konkrete menneskeskæbner.
Projektet vil blive påbegyndt i september 2015 og deltagerene er: cand. mag. Asger Nørlund
Christensen, mag. scient. Max Pedersen, museumsinspektør Christina Folke Ax, overinspektør Elsemarie
Dam-Jensen, professor Martin Rheinheimer, museumsformidler Asbjørn Holm og forsknings- og
formidlingschef Mette Guldberg, som også er leder af projektet.
Midlerne stammer fra VELUX FONDENs museumssatsning, som har til opgave at styrke forsknings- og
formidlingsindsatsen på de danske museer. VELUX FONDEN er en almennyttig fond stiftet af Villum
Kann Rasmussen – grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen, der har til formål at
bringe dagslys, frisk luft og et bedre miljø ind i menneskers hverdag. I 2014 uddelte VELUX FONDEN
160 mio. kr. til almennyttige formål.
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