Carsten Niebuhr og
Det Lykkelige Arabien
- en fotorundrejse med
Flemming Bo Andersen
til fortiden og nutiden

på Hjørring Bibliotek
Torsdag 11. oktober 19.00
For 250 år siden i år sendte den danske kong Frederik V seks særligt udvalgte personer af sted til det, der dengang blev
kaldt Arabia Felix – Det Lykkelige Arabien. Ekspeditionens mission var at udforske den ukendte og mystiske arabiske verden
og finde svar på en række videnskabelige spørgsmål. Efter næsten 7 år, hvor mange havde opgivet håbet om at se ekspeditionsdeltagerne igen, vendte Carsten Niebuhr tilbage til Danmark som ekspeditionens eneste overlevende.
Foredraget fortæller historien om rejsens dramatiske forløb: om det første års ophold i Kairo, om rejsen til Sinai og Yemen,
om sørejsen til Indien og det korte ophold i Bombay. Desuden præsenteres eksempler på det materiale naturhistorikeren
indsamlede, de manuskripter filologen indkøbte og de kort kartografen Niebuhr udarbejdede.
Vi bliver ført igennem bl.a. Tyrkiet, Egypten, Sinai, Yemen, Indien, Iran og Syrien, og bliver præsenteret for bl.a. skønne
bygninger i Istanbul, det nye bibliotek i Alexandria, Pyramiderne i Giza, Skt. Katerina klosteret i Sinai, Taj Mahal i Agra,
Paladser og kongeslotte i Persepolis og Isfahan, Utzons bank i Teheran, og mange andre kulturelle højdepunkter fra de
nævnte lande.
Foredraget er arrangeret i samarbejde med FOF-Vendsyssel.

I hele oktober måned viser Hjørring Bibliotek desuden en stor udstilling med tilknytning til foredraget.

Billetter á 75 kr. kan købes
på alle Hjørring Bibliotekerne,
på www.hjbib.dk ,
på www.fof-vendsyssel.dk
eller 7025 5050 (FOF)

Om Carsten Niebuhr
Carsten Niebuhr blev født i 1733 som søn af en bonde fra Ditmarsken. Det ligger nu i Nordtyskland. I 1700-tallet hørte det med til Danmark. Carsten Niebuhr uddannede sig til landmåler.
Senere læste han matematik, astronomi og arabisk.
I 1761 afgik verdens første ekspedition til Arabien. Den skulle indsamle ”orientalske håndskrifter” og sjældne genstande, dyr og planter. Målet var at styrke videnskaben. Ekspeditionen skulle
især udforske nogle af de ting og steder, der er beskrevet i Bibelen.
Niebuhr opmålte landskaber og byer og beskrev alt, hvad han så i sine bøger. Han var den
første i verden, som tegnede kort over Yemen,” Det Lykkelige Arabien.” Og han var den første,
der tegnede kileskriften i Persepolis (Persien) så tydeligt, at andre forskere kunne tyde sproget.
Biologen Forsskål indsamlede sjældne fisk og planter. Kunstneren Baurenfeind tegnede
fundene, men også byer, landskaber og mennesker. Dette arbejde fortsatte Niebuhr efter Baurenfeinds død.

Om Flemming Bo Andersen

To af ekspeditionens deltagere døde af malaria i Yemen. På vej til Bombay i Indien døde to til.
I Bombay døde den sidste. Carsten Niebuhr måtte fortsætte alene. Han rejste hjem over
Persien, Irak og Tyrkiet. I slutningen af 1767 var han tilbage i Danmark – næsten syv år efter,
at ekspeditionen startede. Alle var imponerede over hans arbejde og resultater.

Han har bl.a. modtaget legat fra Statens Kunstfond og har studeret forskellige emner inden
for arkitektur, rejst ud, forsket videre, derefter
sammensat udstillinger og foredrag.

Flemming Bo Andersen arbejder som fotograf
og foredragsholder. Han har igennem hele livet
læst arkitektur, historie og religion og har rejst
meget især omkring Middelhavet, Mellemøsten
og Østen.

Igennem årene har han erhvervet sig et meget
omfattende kendskab til Jørn Utzon og han har
et stort billedarkiv vedrørende så godt som alle
hans projekter.
Læs mere på www.utzonphotos.com
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