
 

 

Lansering av Munchmuseets wiki 
 

Onsdag 28.mai går startskuddet for arbeidet i Munchmuseets wiki hvor brev adressert til Edvard 

Munch nå blir lagt ut med tekst og bilde. I wikien kan frivillige Munch-entusiaster arbeide med å 

lese korrektur på maskinleste brevavskrifter mot bilder av de originale brevene. Brevene vil bli 

publisert på emunch.no etter hvert som de er ferdigstilt og blir således tilgjengelig for alle. 

DIGITAL DUGNAD. Prosjektleder og redaktør for emunch.no Hilde Bøe forteller at det er første gang 

at et slikt wiki-samarbeid mellom museum og publikum forsøkes i Norden. Denne typen digital 

dugnad («crowdsourcing») er blitt populært innen digital humaniora utenlands, og Bøe sier at de er 

svært spente på responsen fra folk. Det er behov for frivillige som kan lese eldre håndskrift på norsk, 

dansk, svensk, fransk og ikke minst tysk, siden om lag halvparten av brevene er på tysk. De frivillige 

bør også ha interesse for å arbeide digitalt i en wiki, men trenger ingen forhåndskunnskaper for 

øvrig. 

FORSKNING. Museet eier drøyt 5800 brev adressert til Edvard Munch, og det er fantastisk at disse nå 

blir tilgjengelig på internett sammen med Munchs egne brev og øvrige tekster, som har vært 

tilgjengelige på emunch.no siden 2011. Samlet slik er dette et historisk kildemateriale som ikke bare 

har et potensial for Munch-forskere, men også for andre forskere innen felter vi neppe kan forutse, 

uttaler førstekonservator Ute Kuhlemann Falck. 

INNHOLD. Forskningsbibliotekar Lasse Jacobsen sier at å gjøre den andre siden av korrespondansen 

tilgjengelig bidrar til å forklare, utdype og nyansere innholdet i Munchs egne tekster og at det sånn 

sett er særdeles viktig. Det vil forhåpentligvis også føre til at Munch-museet kan identifisere flere 

avsendere siden det er en god del ukjente mellom de mange som allerede er identifisert. Blant de 

mange kjente navnene finner man for eksempel Ludvig Karsten, August Strindberg,  Jappe Nilssen, 

Stanisław Przybyszewski og Dagny Juel, Stèphane Mallarmé og Elisabeth Förster-Nietzsche. 

 
Kontakt: 
Digital samlingsforvalter Hilde Bøe 
Tel: + 47 414 56 515 
E-post: hilde.boe@munchmuseet.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://emunch.no/
http://emunch.no/
mailto:hilde.boe@munchmuseet.no


 

 

Brev i samlingen 

 
 
Brevkort med tegning fra Ludvig Ravensberg 

 


