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Sommerrejsen tilbage Gitte Broeng Hent PDF Forlaget skriver: Engang var afstanden fra København til Vejby
i Nordsjælland længere end i dag. Kilometermæssigt er der naturligvis ingen forskel, men tidsmæssigt og

mentalt var afstanden en ganske anden.

I slutningen af maj 1843 drog vennerne J. Th. Lundbye og P.C. Skovgaard af sted til Vejby og blev der
sommeren over. Rejsen resulterede i en lang række tegninger og oliestudier, som Statens Museum for Kunst
viste samlet i 1989 på udstillingen ´Sommerrejsen til Vejby 1843´ og i den forbindelse udgav de kataloget af
samme navn. Kataloget til museumsudstillingen, ligner i udformning og opbygning til forveksling denne nye

bog. Selv overskrifterne i den nye bogs tekst er med enkelte modifikationer de samme. Titlens tilbage
refererer derfor både til det at vende tilbage til et sted, og til det at kigge bagud i tiden - på alle tænkelige

måder.

Sommerrejsen tilbage med fem kvindelige samtidskunstnere er på flere måder en gentagelse af disse fortidige
hændelser - med de forskydninger og forskelle, tiden og personkredsen nu en gang fører med sig.  Inspireret
af udstillingskataloget fra Statens Museum for Kunst, kom Bredahl på idéen at lave en ny version. Ligesom
Skovgaard var vært for sin ven Lundbye i sommeren 1843, inviterede hun derfor sine værkstedsfæller til
Vejby med henblik på at skabe en bog og en udstilling senere hen. Og måske kan projektet bedst beskrives

som en slags reenactment.  

Men det siger sig selv, at Sommerrejsen tilbage er alt andet end en nidkær genskabelse af Lundbye og
Skovgaards rejse, eftersom deltagerne i den opdaterede version var fem kvindelige kunstnere. Således er

projektet Sommerrejsen tilbage en slags opdateret version, der på flere måder adskiller sig fra originalen og
dermed kaster lys over forskellige syn på landskab/natur, køn og begrebet rejse - fra dengang og så til nu.
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kataloget af samme navn. Kataloget til museumsudstillingen, ligner i
udformning og opbygning til forveksling denne nye bog. Selv
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