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Forord
2016 var et på alle måder stort år for Skagens Kunstmuseer. Året blev det år, hvor Skagens 
Kunstmuseer foldede sig ud – fysisk og på flere og nye platforme.

I februar åbnede H.M. Dronningen det nyrenoverede og udvidede Skagens Museum, der 
gør, at vi nu kan præsentere samlingen under de allerbedste forhold. Den fysiske ramme 
er nu fremtidssikret med faciliteter som topmoderne magasiner, et helt nyt konserverings-
værksted, dobbelt så mange kvadratmeter til udstilling og bedre forhold for publikum.

Åbningen af Skagens Museum blev også startskuddet til et større og varieret udstillings-
program. Med det samme fyldte vi det nye, gamle museum med kunst. Plesnersalene 
genåbnede med Ophængt, hvor vi samlede hele historien om skagensmalerne og fyldte 
væggene til bristepunktet i en klassisk salonophængning. På førstesalen blev der plads 
til at vise Bindesbøll-keramik fra Skagens Kunstmuseers egen samling, og i Skifersalen 
kunne vi vise de sarte papirværker fra museets samling i udstillingen På papir. Fra marts 
måned fortalte vi Skagens arkitekturhistorie i udstillingen Sort Gul Rød. Saxilds Gaard blev 
fra april rammen om Ancher-familiens righoldige fotoalbum med udstillingen Sort/Hvid, 
der giver publikum et blik ind i kunstnerfamiliens private sfære. 

Der var masser af frisk luft, vind i håret og solbrændte kinder i udstillingssalene, da udstil-
lingen I bølgen blå, bød J.F. Willumsen velkommen tilbage til Skagen. I september åbnede 
vi med udstillingen Arven fra Anchers for det skatkammer af værker, som Ancher-familien 
efterlod. Mange værker kunne vi vise for første gang, og det giver os en dybere forståelse 
af hele kunstnerkoloniens udvikling og arbejdsmetoder.

I det hele taget har der været liv i og omkring husene året rundt med masser af omvis-
ninger, formidling, teater, debat og andre særarrangementer. 2016 blev et år med knap 
175.000 besøgende i alle aldre på de tre besøgsadresser.   

Lisette Vind Ebbesen
Direktør, Skagens Kunstmuseer

 

Skagens Kunstmuseers direktør, 
Lisette Vind Ebbesen modtog i 2016 

Carl Jacobsens Museumsmandslegat    
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Skagensmalernes eget museum
Museets ansvarsområde er de danske og udenlandske kunstnere, der i slutningen af 
1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet var en del af kunstnerkolonien i Skagen og som 
er kendt som skagensmalerne.

Museet fokuserer først og fremmest på værker udført af skagensmalerne med motiv fra 
Skagen, men kan også indsamle maleri, tegning, skulptur, grafik, møbler, kunsthåndværk 
og fotografi med relation til skagensmalerne, samt værker af skagensmalerne der ikke er 
malet i Skagen, såfremt det er med til at perspektivere den eksisterende samling.

Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og 
formidling skal museet, i lokalt, nationalt og globalt perspektiv belyse skagensmalernes 
værker og historie.

Museets gæster
I 2016 oplevede Skagens Kunstmuseer en betydelig fremgang i besøgstallet. Til det bidrog 
ikke bare det samlede nyrenoverede Skagens Museum og de to kunstnerhjem, men også 
et omfattende og manfoldigt udstillingsprogram.

Det budgetterede besøgstal på 160.000 blev til 174.911 gæster som fordelte sig således på 
de tre besøgsadresser:

Skagens Museum  135.987 besøgende
Anchers Hus  26.296 besøgende
Drachmanns Hus  12.628 besøgende

Der blev solgt 12.929 kombibilletter, der giver adgang til alle tre besøgssteder.

På Skagens Museum var 77,2% af gæsterne fra Danmark, 10,1% fra Sverige, 5,3% fra Norge 
og 2,5 fra Tyskland.

Mere end 550 skoleklasser besøgte Skagens Kunstmuseer. 14.425 børn og unge besøgte 
således museets i forbindelse med undervisning.
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Museets bestyrelse
Museets bestyrelse sammensættes i henhold til museets vedtægter på følgende måde

· Frederikshavn Byråd udpeger tre medlemmer, hvoraf mindst et er medlem af byrådet. 
· Aalborg Universitet udpeger et medlem
· Det Obelske Familiefond udpeger et medlem
· Statens Museum for Kunst udpeger et medlem med kunsthistorisk museumsfaglig indsigt
· Nationalmuseet udpeger et medlem med kulturhistorisk museumsfaglig indsigt
· Skagens Museums Venner udpeger et medlem
· Bestyrelsen kan yderligere udpege et medlem

Museets bestyrelse var i 2016 sammensat således:  

Formand Advokat Hans Jørgen Kaptain, udpeget af Frederikshavn Kommune 

Næstformand  Statsaut. translatør og tolk Flemming Vogdrup,  
udpeget af Skagens Museums Venner

 Samlings- og forskningschef på Statens Museum for Kunst Peter Nørgaard,  
udpeget af Statens Museum for Kunst

Bestyrelsesformand Christen Obel,  
udpeget af Det Obelske Familiefond

Tidl. bibliotekar Hans Nielsen,  
udpeget af Skagens Kunstmuseers bestyrelse

Tidl. borgmester, Skagen Kommune Kurt Kirkedal Jensen,  
udpeget af Frederikshavn Kommune

Byrådsmedlem og 2. viceborgmester, Frederikshavn Kommune Bjarne Kvist,  
udpeget af Frederikshavn Kommune

Prorektor, Aalborg Universitet Inger Askehave,  
udpeget af Aalborg Universitet

Vicedirektør, Nationalmuseet Jesper Stub Johnsen,  
udpeget af Nationalmuseet
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Museet som arbejdsplads

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøet ved Skagens Kunstmuseer har højeste prioritet – både det psykiske og 
fysiske arbejdsmiljø. Skagens Kunstmusser har derfor en arbejdsmiljøpolitik suppleret med 
forskellige politikker omkring sygefravær, rygning, alkohol etc.

Arbejdsmiljøudvalget har etableret en kompetenceudviklingsplan for alle medlemmerne i 
arbejdsmiljøudvalget således at erfaring, interesse og det behov Skagens Kunstmuseer har 
i relation i arbejdsmiljøuddannelse forenes til gavn for Skagens Kunstmuseer og medarbej-
dernes arbejdsmiljø.

Medarbejdernes trivsel prioriteres høj både som løbende følgendes op ved medarbejderud-
viklingssamtaler og i vores samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg.

Der laves en årlig gennemgang af arbejdsmiljøet i arbejdsmiljøudvalget hvor der sættes 
fokus på de arbejdsmiljømæssige mål og fastsættes mål for det kommende år.

Skagens Kunstmuseer havde i 2016 en sygeprocent på 2,3 %, som er meget tilfredsstillen-
de, og er ligeledes et af elementer til vurdering af arbejdsmiljøet.
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Skagens Kunstmuseer havde i 2016 52 medarbejdere, når der var flest ansatte.
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Den store åbning på Brøndumsvej
I årets begyndelse kunne den renoverede og udvidede Plesnerbygning tages i brug. Sammen 
med museets nye fløj, Skiferbygningen, råder museet nu over flere udstillingskvadratmeter, 
bedre og større magasinforhold, bedre sikkerhed og klimastyring, en ny museumsbutik, eget 
konserveringsværksted, nyt indgangsparti med bedre tilgængelighed samt kontorer for 
museets administration i selve museumskomplekset.

Det nye samlede Skagens Museum åbnede med tre udstillinger: Den salon-inspirerede 
samlingsophængning Ophængt i Plesnersalene, særudstillingen På Papir om skagensmaler-
nes papirværker i Skifersalen og endelig Bølle om Thorvald Bindesbølls keramiske arbejder i 
museets egen samling på førstesalen af Plesner-bygningen. 

Den 12. februar åbnede H.M. Dronningen det udvidede og ny-renoverede Skagens Museum 
på en dag, hvor museet viste både bygninger og samling frem for gæster og presse. 

Udover Hendes Majestæt var også kulturminister Bertel Haarder, Frederikshavns Kommunes 
borgmester Birgit Hansen og godt 200 inviterede gæster til stede ved åbningen. 

På grund af den store interesse for åbningen, blev festlighederne gentaget for yderligere 500 
gæster, da dronningen havde forladt museet, og senere på måneden blev der afholdt to åben 
hus-dage for de lokale borgere.
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Etablering af eget, åbent   
konserveringsværksted
Visionen om at etablere eget konserveringsværksted og formidle denne del af museums-
arbejdet blev realiseret i 2016. 

Konserveringsværkstedet er placeret i stueplan ud mod Brøndumsvej ved siden af museums-
butikken i museets nye fløj, Skiferbygningen. Placeringen er valgt ud fra to forhold: Et stærkt 
formidlingsmæssigt ønske om at placere konserveringsfunktionen centralt i huset, så mu-
seets gæster kan følge med i konservatorens arbejde og bygningsmæssige hensyn, der kan 
sikre optimale klima-, sikkerheds- og adgangsforhold.

Som en del af ønsket om at formidle, hvad der foregår mellem hænderne på en konservator, 
blev der lavet formidling i form af skærm og skiltning ved det åbne glasparti ind til værkstedet. 
Konserveringsværkstedet har også fået sin egen instagram profil @kunstkonservator, hvor 
Instagram-brugere kan følge arbejdet.

Opbygning, indretning og montering af stinkskabe, sug og andre tekniske installationer 
begyndte i januar måned og i foråret kunne museets malerikonservator, Dorthe Aggerholm, 
kaste sig over konservering af de første malerier i værkstedet. 

I løbet af året havde konserveringsværkstedet besøg af mange interessenter, konserverings-
faglige kollegaer, kunstnere, erhvervsfolk, presse og kunstforeninger kom forbi for at se og 
høre om det nye tiltag.

Mange forskellige opgaver blev varetaget i konserveringsværkstedet:

• Tilbudsgivning og opgaver for eksterne kunder

• Afholdelse af intern workshop omkring håndtering af kunst

• Konservering af 59 værker fra museets egen samling

• Montering af 47 værker på papir 

• Ind- og udcheck i forbindelse med indlån

• Klargøring, ind- og udcheck i forbindelse med udlån af værker fra samlingen

• Optimeringen rengøringsprocedurer, klimatiske forhold, formidling af konserverings-
værkstedet, præventiv bevaring og forbedring i forhold til hensynstagen til genstandene 

– også i kunstnerhjemmene

• Løbende udbedringer af prydrammer på værker fra egen samling
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Samlingen

Skagens Kunstmuseers samling er museeets kerne og der indsamles løbende.  Det store registreringsarbejde i forbin-
delse med fusionen mellem Skagens Museum og de to kunstnerhjem Anchers Hus og Drachmanns pågår fortsat.

Skagens Kunstmuseers samling suppleres fortsat og i 2016 forøgede vi samlingen med en række fine værker heri-
blandt en række værker af Marie Krøyer. Skagens Kunstmuseer råder således nu over størstedelen af kendte værker fra 
kunstnerens hånd.

Nyerhvervelser, indkøb og gaver
SKM1958 Anna Ancher: Studie af en sypige i blåt. U.å. Olie på lærred. 25,3 x 19,8 cm 
  Testamentarisk gave 2016 fra Birte og Daniel Nørskov Hansen 

SKM1959 Axel Locher: Frederik Jensen som Erik i ”Erik Ejegods Pilgrimsfærd” af Poul Sarauw. 1922. 
  Gipsstatuette. Højde: 35 cm. 
  Købt 2016

SKM1960 Marie Krøyer: Solbeskinnet pergola fra Ravello. 1890. Olie på træ. 28,5 x 40 cm.  
  Erhvervet 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen 

SKM1961  Michael Ancher: Skagenspigen Maren Sofie Olsen med et rødt tørklæde. 1887. Olie på lærred. 
  55 x 50 cm 
  Erhvervet 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen 

SKM1962  Marie Krøyer: Kvindelig model. Helfigur en face. 1886. Kul på papir. 610 x 465 mm 
  Erhvervet 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen

 SKM1963 Marie Krøyer: Mandlig model. Helfigur en face. 1886. Kul på papir.610 x 470 mm 
  Erhvervet 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen 

SKM1964 Marie Krøyer: Kvindelig model. Helfigur en face. 1886. Kul på papir. 610 x 470 mm 
  Erhvervet 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen 

SKM1965 Marie Krøyer: Mandlig model. Trekvartfigur. 1886/87. Kul på papir. 768 x 520 mm 
  Erhvervet 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen

SKM1966 Marie Krøyer: Mandlig model. Helfigur set fra ryggen. U.å. Olie på lærred. 55 x 31,2 cm 
  Erhvervet 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen 

SKM1967  Marie Krøyer: Siddende dreng. 1887. Olie på lærred. 488 x 377 mm 
  Erhvervet 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen 

SKM1968 Marie Krøyer: Mandlig model. Helfigur, 1889. Olie på lærred. 60,4 x 49 cm 
  Erhvervet 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen
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SKM1969 Marie Krøyer: Mandlig model. Helfigur. 1886. Kul på papir. 620 x 480 mm 
  Erhvervet 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen 

SKM1970  Marie Krøyer: Mandlig model. Helfigur en face. U.å. Kul på papir. 620 x 480 mm 
  Erhvervet 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen 

SKM1971  Marie Krøyer: Mandlig model. Helfigur. 1886. Kul på papir. 620 x 480 mm 
  Erhvervet 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen 

SKM1972  Marie Krøyer: Mandlig model. Helfigur. 1886. Kul på papir. 610 x 470 mm 
  Erhvervet 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen 

SKM1973  Marie Krøyer: Mandlig model. Helfigur en face. 1886. Kul på papir. 605 x 465 mm 
  Erhvervet 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen 

SKM1974  Marie Krøyer: Mandlig model. Helfigur en face. 1889. Kul på papir. 620 x 470 mm 
  Erhvervet 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen 

SKM1975  Marie Krøyer: Mandlig model. Helfigur. U.å. Kul på papir. 620 x 470 mm 
  Erhvervet 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen 

SKM1976  Marie Krøyer: Mandlig model en face. U.å. Kul på papir. 476 x 370 mm 
  Erhvervet 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen 

SKM1977  Marie Krøyer: Mandlig model. Helfigur. U.å. Olie på lærred. 54,7 x 30,3 cm 
  Erhvervet 2016 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen
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Udlån
Udlån
I slutningen af januar måned sendte museet to vigtige hovedværker til London. P.S. Krøyers Roser og Laurits Tuxens 
Rododendron i Dagminnes have skulle med på den store udstilling Painting the Modern Garden: Monet to Matisse som 
blev vist på Royal Academy of Arts. Udstillingen satte fokus på det moderne havemaleri, og de to skagensmalere hang 
side om side med værker af Monet, Matisse, Munch m.fl. 

Vi overvejer nøje låneanmodninger på vores absolutte hovedværker, men vurderede denne gang at udstillingsprojektet 
og den sammenhæng værkerne skulle vises i, var af stor betydning, og da værkerne kom retur inden sommersæsonen, 
vurderede vi, at vi godt kunne undvære dem i forårsmånederne. Udstillingen fik fantastiske anmeldelser, og klimafor-
hold, transport og sikkerhed var naturligvis helt i top, så vi var ganske trygge og stolte over at bidrage til udstillingen.

I løbet af året blev i alt 11 værker udlånt til følgende udstillinger:

I bølgen blå. Willumsen og de badende børn
J.F. Willumsens Museum: 7. september 2016 – 8. januar 2017

SKM483  J.F. Willumsen: Badende børn på Skagen strand
SKM761  J.F. Willumsen: Lille pige på Skagen Nordstrand.1909
SKM1139  J.F. Willumsen: Sol og ungdom. 1904
SKM1373  P.S. Krøyer: Vent på os! 1892

Tæt på – Intimiteter i kunsten
Statens Museum for Kunst: 11. februar – 8. maj 2016

SKM280  Christian Krohg: En mor fletter sin lille datters hår (1888)
HAF2013  Anna Ancher: Fru Brøndum i den røde stue (ca. 1910)
DEP9  Anna Ancher og Michael Ancher: Dagens arbejde bedømmes. 1883

Karl Bovin. Odsherreds Beduin
Sorø Kunstmuseum: 12. februar – 16. maj 2016

SKM1164  Karl Bovin: Både på Bahrain. 1960

Painting the Modern Garden: Monet to Matisse
Royal Academy of Art, London: 30. januar – 20. april 2016

SKM258  Laurits Tuxen: Rhododendron i Dagminnes have. Skagen 1917
SKM1851  P.S. Krøyer: Roser. 1893

SORA - Dansk-norsk kunstnerkoloni i Italien i 1880’erne
Skovgaard Museet: 27. maj – 4. september 2016
Den Hirschsprungske Samling: 22. september 2016 – 29. januar 2017
Lillehammer Kunstmuseum: 4. marts – 4. juni 2017

SKM90  P.S. Krøyer: Landskabsstudie. Sora. (1880) 
SKM975  P.S. Krøyer: Haven i Albergo del Liri i Sora. Abruzzerne. 1880
SKM1286 P.S. Krøyer: Italienske majsplukkere. (1880)
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Deponeringer fra Skagens Kunstmuseer
Bornholms Kunstmuseum
SKM410   Michael Ancher: Ved en sygeseng. 1879

Brøndums Hotel
SKM367  Gad F. Clement: Hotelejer Degn Brøndum. 1929
SKM425  Jørgen Aabye: Det blå hus. Skagen. 1913
SKM564  Michael Ancher: Aften i den gamle fru Brøndums stue. 1911  
SKM782   Anton E.C. Thorenfeld: Nordstranden ved Højen. 1880
SKM823  Helga Ancher: Kunstnerens mor ved aften i sit hjem. 1908
SKM899  Sigurd Swane: De gamle huse over for Brøndums Hotel. 1931
SKM903  Tupsy Clement: Gamle huse i Rendegangen. Skagen Vesterby. 1938 
SKM906  Mads Peter Mosbjerg: Vand mellem klitterne. Før 1924
SKM931  Ole Due: Både på stranden ved Højen. 1904
SKM1091  Helga Ancher: Fra den gamle have. Før 1927
SKM1205 Anna Ancher: John Brøndum spiller harmonika i den røde stue. 1885/90
SKM1290 Frans Henriques: Bonatzis hus i brand. 1913 
SKM1346 Michael Ancher: Dreng med jagtvildt. 1905
SKM1393 Johannes Wilhjelm: Skagens gamle kirke. Nat. 1910
SKM1445 Poul Friis: Solnedgang over havet. u.å.
SKM1503 Carl Locher: To danske orlogsskibe ud for Hornbæk. 1889
SKM1537  Walter Schwartz: Forfatterinden Alba Schwartz. 1908
SKM1625 August Tørsleff: Landskab fra Skagen 
SKM1673  Johan Jens Neumann: Skagens Gren

Holstebro Kunstmuseum
SKM950  Astrid Noack: Anna Ancher. 1938 

Nordjyske Bank, Skagen
SKM180  Oscar Björck: Fiskere i købmandens bod. 1888 

Statens Museum for Kunst
SKM786   Constantin Hansen: Martinus Rørbye. 1837 

J.F. Willumsens Museum, Frederikssund
SKM483   J.F. Willumsen: Badende børn på Skagens strand. 1909

Sorø Kunstmuseum
SKM1164  Karl Bovin: Både på Bahrain. 1960
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Deponeringer på Skagens Kunstmuseer

 Michael Ancher: Mandskabet reddet. 1894. Olie på lærred. 116 x 159 cm.  
Depositum 2015 fra Statens Museum for Kunst

 P.S. Krøyer: Sommeraften ved Skagen. 1892. Olie på lærred. 206 × 123 cm.  
Depositum 1937 fra Ny Carlsberg Glyptotek

Oscar Björck: Et nødskud. (1883). Olie på lærred. 127 x 186 cm.  
Depositum 2015 fra Statens Museum for Kunst

Martinus Rørbye: Mænd af Skagen en sommeraften i godt vejr. 1848. Olie på lærred. 87 × 124 cm.  
Depositum 1983 fra Statens Museum for Kunst

P.S. Krøyer: Sankt Hansblus på Skagen strand. 1906. Olie på lærred. 149,5 × 257 cm.  
Depositum 1957 fra Bankassistent Henry Sthyrs Mindelegat.

Michael Ancher: Den druknede. (1896). Olie på lærred. 212,5 × 289 cm.  
Depositum 1958 fra Statens Museum for Kunst

Oscar Björck: Sollys over havet. 1882. Olie på lærred. 47 x 61,5 cm.  
Depositum 2015 fra Statens Museum for Kunst

Laurits Tuxen: Hjemvendende skagensjægere. 1905. Olie på lærred. 132 × 122 cm.  
Depositum 1990 fra KUNSTEN – Museum of Modern Art Aalborg

Anna og Michael Ancher: Dagens arbejde bedømmes. 1883. Olie på lærred. 85,5 × 103 cm.  
Depositum 1991 fra Statens Museum for Kunst

Laurits Tuxen: Frk. Vibeke Krøyer. 1908. Olie på træ. 35 x 27 cm.  
Depositum 2014 fra Bornholms Kunstmuseum

Marie Krøyer To grønmalede vinduesdekorationer i træ (seks dele i alt), tidligere en del af Krøyers Hus.  
Depositum 2004 fra Skov- og Naturstyrelsen Vendsyssel

Alice Nordin: Holger Drachmann. 1905. Gips, H: 65 cm.  
Depositum 1995 fra Lokalsamlingen i Skagen

Viggo Johansen: Nanna og hendes moder. 1897. Olie på lærred. 25,5 x 18,5 cm.  
Depositum 2015 fra Statens Museum for Kunst

Michael Ancher: Rytter-Sørens køer drives ved aften over heden. 1902. Olie på lærred. 35,5 x 60,5 cm.  
Depositum 2015 fra Statens Museum for Kunst

Michael Ancher: Syngende børn. 1899. Olie på lærred. 56 x 48 cm.  
Depositum 2015 fra Statens Museum for Kunst

Laurits Tuxen: Kunstnerens datter i karnevalsdragt. 1925. Olie på lærred. 121 x 93 cm.  
Depositum 2015 fra Statens Museum for Kunst

Michael Ancher: Anna Ancher læsende. 1881. Olie på pap. 45,5 x 37,5 cm.  
Depositum 2015 fra Statens Museum for Kunst

Michael Ancher: Fire fiskere ved en båd. 1890. Olie på lærred. 120 x 202 cm.  
Depositum 2016 fra privatejer

Michael Ancher: En strandpromenade. 1895. Olie på lærred. 80 x 160 cm.  
Depositum 2016 fra privatejer
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Ophængt – 454 værker fra samlingen
13. februar – 28. december 2016, Skagens Museum

Den første samlingsophængning i den nyrenoverede Plesnerbygning udnyttede bygningen til 
fulde. Bogstaveligt talt. Hver en vægflade i Plesnersalene var dækket med malerier fra muse-
ets samling, der gav publikum mulighed for at se et sjældent stort udvalg af skagensmalernes 
værker på én gang.

På skagensmalernes tid var det almindeligt at lave udstillinger i en salonophængning – en 
udstillingsform, hvor malerierne hænger så tæt, at rammerne næsten rører hinanden, fra gulv 
til loft. Betegnelsen kommer af det franske kunstakademis årligt tilbagevendende udstilling i 
Paris, Salonen, hvor flere af skagensmalerne udstillede deres værker. På skagensmalernes tid 
kunne man endda finde på at beskære et maleri, for at få det til at passe ind i udstillingen.
 
Så langt gik Skagens Museum dog ikke i udstillingen. Her var værkerne hængt op i et omfat-
tende puslespil, bestemt af rammernes mål, for at få plads til så mange som muligt: – Udstil-
lingen var en introduktion til skagensmalerne, hvor den besøgende gennem tekster og værker 
fik fortalt historien om skagensmalerne. 

Udstillingen var opbygget kronologisk. Den begyndte med kunstnernes ankomst i Skagen og 
sluttede med Holger Drachmanns død og stiftelsen af Skagens Museum. Undervejs blev de 
besøgende introduceret til bl.a. Det Moderne Gennembrud, kunstnernes studier og rejser til 
udlandet, kunstnernes børn og til de perifere kunstnere, som kun var en del af kolonien i en 
kort periode, og som derfor ofte overses i fortællingen om skagensmalerne. Endelig var et 
helt udstillingsrum dedikeret til formidling af nyerhvervelser til samlingen. Her blev der sat 
fokus på, hvordan og hvorfor de er blevet tilføjet til samlingen, og hvilke overvejelser der er 
forbundet med at indsamle værker til museets samling.
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Bølle – Thorvald Bindesbølls keramik
13. februar – 29. december 2017, Skagens Museum

Blandt åbningsudstillingerne var udstillingen ’Bølle’ med Bindesbølls keramik udelukkende 
fra museets egen samling.

Arkitekten Thorvald Bindesbøll (1846-1908) er et ikon i dansk designhistorie. Bindesbøll 
havde flere længerevarende ophold i Skagen, og var en markant skikkelse i kredsen omkring 
skagensmalerne og et nært forhold til flere af malerne. Bindesbøll satte også sit præg på 
Skagen med de markante fiskepakhuse på Skagen Havn og Skagen Kirke. 

Bindessbøll voksede op i en familie, som hørte til den Københavnske kunstnerelite, med en far, 
M.G. Bindesbøll, som blandt andre vigtige ting, var arkitekten bag Thorvaldsens Museum. 
Bindesbøll uddannede sig i årene 1861-76 til arkitekt på Kunstakademiet i København. Han 
tog desuden polyteknisk eksamen i kemi, hvilket sandsynligvis fik betydning for hans kend-
skab til farver og glasurer i arbejdet som keramisk formgiver, og det var netop keramikken, 
som for alvor satte skub i hans karriere. Gennem årene udførte Bindesbøll flere hundrede 
keramiske arbejder og udviklede sin helt egen karakteristiske stil, hvor han kombinerede 
det klassiske, stringente objekt med florale, svungne, organiske mønstre og motiver. Han var 
enormt nytænkende i sit udtryk og en af foregangsmændene indenfor den stilart man i dag 
benævner som skønvirke, art nouveau eller jugendstil.

De fleste af Bindesbølls keramiske værker er drejet af pottemagere efter Bindesbølls anvis-
ninger eller arbejdstegninger, hvorefter han selv dekorerede i det våde ler og påførte glasur. 
Han var gennem årene tilknyttet mange forskellige værksteder, bl.a. Frauens Lervarefabrik, 
Johan Wallmanns værksted, Kähler, Københavns Lervarefabrik og P. Ipsens Enke. 
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På papir
13. februar  – 10. april 2016, Skagens Museum

Selvom vi bedst kender skagensmalerne oliemalerier, dyrkede og eksperimenterede de fleste 
af dem også med kul, bly, kridt, pastel, akvarel og radernål.  

På papir var en udstilling om de sarte papirværker i museets samling. Akvareller, pasteller, 
tegninger og raderinger. Værkerne er sarte i deres udtryk, men også følsomme over for lys, og 
de blev derfor præsenteret i Skifersalen under dæmpet belysning.

På udstillingen kunne man bl.a. opleve et udpluk af museets store samling af tegninger og 
skitser, bl.a. 65 raderinger af Carl Locher, som var en sand mester udi raderkunsten; tre gan-
ske særlige akvareller af P.S. Krøyer, som i den forbindelse lod sig inspirere af svenske Carl 
Larsson; pasteller i store formater, heriblandt det nyeste i samlingen: Anna Anchers pastel 
Studie af sypigens hoved, Ane, som museet modtog fra Ny Carlsbergfondet i 2015, og som 
ikke tidligere har været udstillet.
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Sort Gul Rød 
13. februar – 28. december 2016, Skagens Museum

Skagens lokale arkitekturhistorie er særegen, farverig og tæt knyttet til byens udvikling. I 
arkitekturen afspejles byens udvikling fra fattigt fiskerleje til den økonomiske opblomstring 
i det 20. århundrede. Også kredsen omkring skagensmalerne satte deres præg på byens 
udformning. 

Det er en historie fyldt med sammenstød og møder mellem mennesker. For eksempel møder 
mellem lokale fiskere og berejste kunstnere; to grupper mennesker, som på hver sin måde, 
har sat deres præg på byen og ikke mindst de fysiske rammer, som den dag i dag er en 
væsentlig og meget synlig del af Skagen. 

Projektet Sort Gul Rød belyste Skagens arkitektur og historie og blev udfoldet i to udstillinger – 
en på Skagen Museum og en på byens kulturhistoriske museum, Kystmuseet.

Udstillingerne tog afsæt i de tre fastforankrede byggehistoriske perioder i Skagen – sort, gul 
og rød – som tilsammen strækker sig fra omkring 1800 og frem til afslutningen på skagens-
malernes æra i 1930’erne. Perioderne er farvede af de mest udbredte byggeformer, sorttjæret 
træ, pudsede og gulkalkede mure og røde teglsten, men dækker også over tre forskelligarte-
de perioder i byens levede historie. 

Udstillingen blev lavet i samarbejde med Kystmuseet Skagen. I forbindelse med udstillingen, 
blev der publiceret en bog. 
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I bølgen blå. Willumsen og de  
badende børn
22. april  – 21. august 2016, Skagens Museum

To hovedværker i nordisk kunst, Badende børn på Skagen strand fra 1909 og Sol og ungdom 
fra 1910, af på J.F. Willumsen (1863-1958) var fokus i sommerens store udstilling. 

Over en periode på otte år, fra 1902 til 1910, arbejdede Willumsen med at samle inspiration og 
materiale til at udføre et stort maleri med børn og unge i leg på stranden. Hele arbejdsproces-
sen kan følges gennem hans omfattende skitsemateriale, hvor han arbejdede med forskellige 
figurkompositioner, eksperimenterede med den landskabelige iscenesættelse og inddrog 
forskellige materiale og teknikker. På udstillingen blev de to monumentale hovedværker, der 
begge er næsten tre meter høje og over fire meter brede, vist sammen med et stort udvalg af 
skitsematerialet, hvoraf en stor del tilhører Victor Petersens Willumsen Samling på Herregår-
den Odden  

Foruden billedernes tilblivelseshistorie og selve arbejdsprocessen blev der også inkluderet 
andre temaer i udstillingen: Motiver og malemåde blev analyseret i en kunsthistorisk kontekst, 
som blev illustreret gennem lån af markante strandbilleder af bl.a. P.S. Krøyer og Laurits Tuxen. 
Desuden satte udstillingen motiverne ind i en kulturhistorisk kontekst med fokus på turisme 
og strandliv, og endelig blev det belyst, hvordan billederne påvirker vores opfattelse af det 
sunde og naturlige liv, vores kropsidealer og vores forhold til nøgenhed.   

Udstillingen blev lavet i samarbejde med J.F. Willumsens Museum i Frederikssund, hvor den 
blev vist fra 7. september 2016 – 8. januar 2017. I forbindelse med udstillingen, blev der lavet 
en større forskningspublikation om projektet. 
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Sort/Hvid – en fotoudstilling  
om familien Ancher
29. april 2016 – 30. december 2017, Anchers Hus

Udstillingen Sort/Hvid giver et blik ind i Anna og Michael Anchers private fotoalbum med store 
og små reproduktioner. Udstillingen giver publikum adgang til en mere ukendt og privat side 
af den berømte kunstnerfamilies liv.

Fotografi blev nogle gange brugt som forlæg til skagensmalernes værker, men altså også for 
at dokumentere mere private øjeblikke, som udstillingen Sort/Hvid viser. 

Udstillingen vises i den fredede Saxilds Gaard ved siden af Anchers Hus.

Ud over fotos fra Skagens Kunstmuseers egne arkiver, findes der i udstillingen også billeder 
fra Det Kongelige Bibliotek og fra Nordjyllands Kystmuseum.
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Arven fra Anchers 
Skjulte Skatte fra Anchers Hus
9. september 2016 – 23. april 2017, Skagens Museum

Med Arven fra Anchers viste museet 249, primært mindre værker fra kunstnerhjemmet An-
chers Hus’ magasiner, som aldrig, eller kun meget sjældent, er blevet vist frem for offentlighe-
den. 

Udstillingen satte fokus på den arv som familien Ancher efterlod sig i første omgang til datte-
ren Helga og siden til hele den danske befolkning. 

Der er blevet dykket dybt ned i magasinet og fundet det bedste frem fra glemte gemmer. Det 
var en helt enestående mulighed for at se en stor del af Anna og Michael Anchers private 
kunstsamling på én gang. Størstedelen af værkerne i samlingen er skabt af Anna og Michael 
Ancher selv og er skitser eller forstudier til nogle af kunstnerparrets mest berømte malerier. 

Foruden Anna og Michaels egne værker, omfatter samlingen malerier og tegninger som de 
igennem livet havde byttet, købt og fået foræret af venner og kollegaer fra kunstnerkolonien i 
Skagen.
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Levende formidling
De mange nye kvadratmeter giver plads til masser af formidlingsaktiviteter og arrangmenter i 
museets sale.

Hele 341 offentlige omvisninger og arrangementer blev det til i 2016 og oven i det afvikledes 
988 bestilte omvisninger på Skagens Museum og i de to kunstnerhjem, heraf 317 skoleom-
visninger. 

Omvisningerne varetages af det faste omviserteam og desuden en helårsansat kunstformidler. 
I 2016 fortsatte arbejdet med at implemtere museets nye formidlingsstrategi.

Ved siden af de faste introduktioner til museets samling og til kunstnerhjemmene tilbyder 
museet også omvisninger, der knytter sig til de aktuelle særudstillinger. Herudover findes 
specielle temaomvisninger, der sætter fokus på tværgående temaer i samlingen. Endelig væl-
ges der i  hver måned et værk fra museets samling som månedens billede. Det introduceres 
i en kortere, men intensiv omvisning af museets kunstfaglige personale med et stramt fokus 
på det enkelte værk. De forskellige offentlige omvisningstilbud har i 2016 været overordentligt 
velbesøgte. 
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Museet på farten
Det var ikke kun inde i museets tre huse, at der var masser af aktiviteter i årets løb. I 2016 
bragte Skagens Kunstmuseer også kunst og formidling ud i verden. 

En kadet med kunst
Støttet af KulturKANten – Region Nordjyllands kulturaftale – søsatte Skagens Kunstmuseer 
et helt nyt koncept med KUNSTkadetten – en ombygget food truck, der giver museet en ny 
mulighed for at tage ud i landet og nærområdet og møde folk, dér hvor de er. Konceptet falder 
godt i tråd med formidlingsstrategiens målsætning om blandt andet at ”arbejde med demo-
kratisering, der handler om at gøre museet tilgængeligt både fysisk og i overført betydning for 
alle brugergrupper”.

Kulturmødet
I august deltog Skagens Kunstmuseer for første gang på Kulturmødet Mors. Det blev også 
KUNSTkadettens første møde med publikum. 

På Kulturmødet blev der, med udgangspunkt i Krøyers ikoniske Sommeraften på Skagen 
Sønderstrand, sat fokus på at aktualisere og sætte kunstnerkolonien ind i en nutidig sammen-
hæng. Det skete dels ved at gæsterne havde mulighed for selv at prøve kræfter med pensel 
og lærred, og dels ved at graffiti-kunstneren Claus Frederiksen lavede sin egen livefortolkning 
af værket. Det færdige værk blev efterfølgende doneret til Kulturhus Kappelborg, hvor det kan 
opleves af alle husets brugere.

Kulturcykeltur
Kulturcykeltur den 13. september for 7.-9. klasse med åben tilmelding for skoler i Skagen og 
Aalbæk blev til i et samarbejde mellem Skagen Bibliotek, Kystmuseet Skagen, Naturstyrelsen 
og Skagens Kunstmuseer på initiativ af Frederikshavns Kommunes børnekulturkonsulent. De 
tilmeldte klasser skulle ud på en stafet til museerne og institutionerne, hvor der var opgaver, 
der skulle løses. Ambitionen var, at lokale skolebørn skulle lære deres lokale historie, kunst og 
natur bedre at kende. Skagens Kunstmuseer havde valgt Drachmanns Hus som stop. Det blev 
besøgt af 130 skolebørn i løbet af stafetten. Arrangementet og samarbejdet var en succes, og 
det ønskes gentaget i 2017.

Kreativ workshop
D. 1. november var Skagen og Aalbæks daginstitutioner og indskolingen på de to skoler i 
Skagen indbudt til kreativ workshop i foyeren på Kulturhus Kappelborg. Her lavede museums-
inspektør Sara Line Batson Matzen og underviser i malerskolen Søren Lyngbye kreative fisk 
sammen med børnene.  Workshoppen kom i stand takket være en bevilling fra Frederikhavns 
Kommunes Børnekulturpulje.
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Kunsten i børnehøjde
På Skagens Museum og i de to kunstnerhjem er der børn og familier året rundt.  Museets om-
fattende udbud af gratis skolematerialer downloades og benyttes flittigt til undervisningsbrug, 
og igen i år har mange skoleklasser lagt vej forbi museet.

Formidling til skoler og børneformidling
Skagens Kunstmuseer blev samlet set besøgt af mere end 550 skoleklasser i løbet af året 
med og uden omvisninger. Der var også stor aktivitet i museets billedværksted, Bikuben, hvor 
der blev afholdt 49 værkstedspakker for skoleklasser.

Kreativitet for hele familien
I skolernes ferie blev der traditionen tro afholdt malerskole for børn, som igen har været rigtig 
godt besøgt med 612 deltagere mod 511 i 2015. På malerskolerne arbejder børnene med et 
tema, som de omsætter til egne malerier.

Den populære Billedjagt, hvor børn og familier går på opdagelse blandt museets værker har 
ligeledes slået rekord med 3.242 deltagere mod 2.635 i 2015 – en stigning på over 23 %.  
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Liv ude og inde året rundt
To caféer i gamle huse
Bag Skagens Museum genåbnede caféen, Museumscaféen i Brøndums Havehus, med 
Brøndums Hotel som forpagter. Beliggenheden i Havehuset understreger Brøndums Hotels 
og Skagens Museums lange fælles historie. Ved Anchers Hus åbnede Saxilds Kaffestue, 
opkaldt efter bagermaster Saxild. Kaffestuen er igen indrettet med hyggelige, gamle møb-
ler, og kaffe og kage bliver serveret i og på en skøn blanding af gammelt og nyt porcelæn.

Aktiviteter i udstillingssalene
Direktør ved J.F. Willumsens Museum i Frederikssund Annette Johansen hold foredrag i an-
ledning af sommerens store Willumsen-udstilling. I forbindelse med udstillingen inviterede 
museet også til croquis-tegning og til debat om nøgenhed.

Professor Henk van der Liet fra Amsterdam Universitet holdt foredrag om digteren Drach-
mann og hans receptionshistorie, og hvordan kunstnerens eftermæle er blevet forandret 
gennem tiden.

I juli gæstede danseforestillingen Human Proportions museet. Forestillingen var inspireret 
af Willumsens værker. Danserne Julie Schmidt Andreasen og Karl Fagerlund havde koreo-
graferet og optrådte sammen Andrew Power, der akkompagnerede de to dansere på cello.

Kunst til middag og Kunst til kaffen
Samarbejdet med Brøndums Hotel er fortsat med Kunst til middag og Kunst til kaffen. 
Kunst til kaffen-konceptet dannede desuden rammen om et særarrangement med FOF 
Vendsyssel, der valgte at lægge deres årlige bestyrelsesmøde og medarbejdertur på Ska-
gens Museum og Brøndums Hotel.

3 smukke museumshaver
Museets tre haver er for mange gæster en attraktion i sig selv. Helga Anchers fødselsdag 
den 19. august blev fejret med aftenåbent i Anchers Hus, og så var der også gratis havevan-
dring sammen med museets gartner Steen Sørensen, mens de gamle, japanske lamper 
skabte smuk stemning i trækronerne.

Træet pyntes
Året blev smukt sluttet af med flere stemningsfulde arrangementer. Den 26. november 
tog kunstneren Sarah Becker hul på en ny tradition – Træet pyntes. Hun pyntede et smukt 
juletræ i Brøndums spisesal med sit eget unika papirklip, hvor hun fortolkede fortællingen 
om skagensmalerne og kunstnerkolonien. To gange i løbet af julemåneden kunne gæster-
ne opleve koncert i Plesnersalene. Den 10. december spillede sangeren og produceren 
Victoria Cecilia sine egne fortolkninger af smukke Drachmann-tekster, og den 17. december 
sang Jens Christian Wandt julen ind med en klassisk julekoncert.
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Vitaminer til Danmarks ældste  
forfatterlegat
Den 9. oktober blev Holger Drachmanns 170-års fødselsdag fejret med åbent hus og gratis 
omvisninger i Drachmanns Hus. 

Samme dag blev det offentliggjort, at den 41-årige forfatter Kristina Stoltz var årets modtager 
af Drachmannlegatet. Uddelingen af legatet blev fejret med legatoverrækkelse og oplæs-
ningsarrangement i Drachmanns Hus og et åbent forfatterarrangement på Skagens Museum, 
hvor Jens Christian Grøndahl interviewede Kristina Stoltz, som også læste op fra egne værker 
og signerede bøger.
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Museumsbutikken – fysisk og online
På alle tre besøgsadresser på Skagens Kunstmuseer sælges der museumsrelatede produkter, 
men som i de forrige år er det fortsat især på Skagens Museum at et butiksbesøg betragtes 
som en naturlig del af museumsoplevelsen, og derfor også her at langt hovedparten af om-
sætningen sker. I alt blev der i 2016 solgt varer for 3,5 mio. kr. Onlinesalg udgjorde en minimal 
del idet webshoppen i hovedparten af 2016 har været under gentænkning og programmering 
således salget kan løftes til et væsentligt højere niveau i fremtiden. 

Målt på omsætning er malerartikler, pensler, maling, blokke og tegneartikler varegruppen 
med den største omsætning (kr. 456.754) efterfulgt af plakater (kr. 327.000), postkort, gave-
mærker og dobbelte kort (kr. 300.000). Også museets egen Bjesk er med en omsætning på 
kr. 149.679 en populær artikel.
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Vokseværk i erhvervsklubben og  
gode sponsorsamarbejder

Museets erhvervsklub, Skagens Kunstmuseer ERHVERV, oplevede en flot medlemstilgang i 
løbet af året. Antallet af medlemmer steg fra 16 til 36 fordelt på 15 GULD-medlemmer og 21 
SØLV-medlemmer.

GULD

1010 Vin
Dinesen Floors A/S
Ecco Print
FF Skagen
Hirtshals Yard A/S
MTAB Danmark A/S
Nordjyske Bank
Skagenfood A/S
Skagens Bamsemuseum
Spar Nord Skagen
Steen Jørgensen El Installation
A/S Sæby Fiskeindustri
Tommy C Holding ApS
Trigon Holding A/S
Werner Larsson Fiskeeksport

Medlemmerne er blevet inviteret med til ferniseringer og særarrangementer, som for ek-
sempel foredraget om Holger Drachmann i midten af juni, og i forbindelse med koncerten 
med DR VokalEnsemble, fik medlemmerne tilbud om en lækker frokostkurv.

7. juni inviterede museets erhvervsklub på et eftermiddags-inspirationsmøde i samarbejde 
med Erhvervshus Nord. Her blev deltagerne gjort klogere på værdien af et godt logo, og 
hvordan man som virksomhed kan udnytte sit logo aktivt. Emnet havde fået et skævt twist 
ved at der blev taget udgangspunkt i den måde fodboldklubber bruger deres logo på. Først 
ved oplæg af Søren Vasø Hansen, Design/Creative Director ved reklamebureauet Form og 
Agenda og efterfølgende med oplæg fra Martin Stigaard Skammelsen, marketing manager 
hos AaB A/S.

Sponsorer
I september måned forlængede vi vores samarbejdsaftale med museets hovedsponsor, 
SKAGEN Fondene, med yderligere 3 år, gældende fra 1. januar 2017, hvilket vi var meget 
glade for. Samarbejdet fungerer fra begge sider meget fint.

Nordjyske Medier er fortsat mediepartner for Skagens Kunstmuseer.

SØLV

Advokaterne på Torvet
BDO Skagen
Bruun Rasmussen Kunstauktioner
BYGHOLM Wood
COWI
Dahl Advokatfirma
H.J. Kontorcenter
HjulmandKaptain
Hotel Petit, Skagen
Hotel Skibssmedien, Skagen
Kvadrat
Lars D. Nielsen og Søn
LBB3
Ole Johansen A/S
Pier 1
Saga Shipping A/S
Sikring Nord
Skagen El-Tekniq
Sparekassen Vendsyssel
Svallerhuset
Viking 1914 A/S
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Entreindtægter m.v. 
37%

Butikker
11%

Caféer
1%

Øvrige indtægter
12%

Finansielle indtægter
5%

Frederikshavn Kommune
11%

Statstilskud jf. Museumsloven 
5%

Ikke offentlige tilskud
 9%

Øvrige offentlige 
tilskud

 9%

Økonomi

Skagens Kunstmuseer blev ultimo 2016 færdig med til- og ombygningen af Skagens Museum på Brøn-
dumsvej i Skagen.

Økonomien i 2016 har kun i mindre grad været påvirket af det store byggeprojekt, og omsætningen endte 
således på et forventeligt tal på 32 mio. kr.

Der er en stram styring med sommermånedernes positive pengestrømme vs. træk på likviditeten i lavsæson, 
og udviklingen justeres løbende med arbejdskapitalen som et af de styrende elementer.

Sammensætning af indtægter 2016
Fordeling af indtægter i procent
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Kommunikation og presse

Med knap 20 tilmeldte pressefolk fra dagspressen, radio, tv og ugeblade, var åbningen af 
Skagens Museum den 12. februar den enkeltstående begivenhed på Skagens Kunstmuseer 
der fik mest medieopmærksomhed i løbet af året. Ud over forskellige reportager på selve 
dagen i radio, tv og på de digitale medier, var der også rigtig mange positive omtaler i tiden 
efter, både omkring selv åbningen, byggeriet og udstillingerne.

Også en del andre af årets begivenheder på museet fik fin pressedækning: DR var fx med 
på stranden mandag den 18. april, hvor en håndfuld medarbejdere genskabte motivet fra 
J.F. Willumsens Badende børn på Skagen Strand iført de smarteste, rød- og hvidstribede 
badedragter. DRs Hammerslag var også forbi i sensommeren for at filme til et program om 
Skagen, ligesom Vores Vejr på DR brugte museet i et indslag om, hvilken del af Danmark 
man skal besøge, for at få flest solskinstimer.

Der ud over var der flittigt besøg af udenlandske journalister og bloggere sommeren over 
fra både Kina, Italien, Tyskland, Norge og England.



Skagens Kunstmuseer er et statsanerkendt museum og selvejende insti-
tution med driftstilskud fra Frederikshavn Kommune og fra staten. 

Skagens Museum blev stiftet i Brøndums spisesal den 20. oktober 1908 
og i 1928 blev Ulrik Plesners museumsbygning på Brøndumsvej indviet. 
I 2016 genåbnede Skagens Museum efter en længere lukkeperiode pga. 
renovering og tilbygning efter tegninger af arkitekterne Friis & Moltke. 
Skagens Museum fusionerede med Anchers Hus og Drachmanns Hus 
den 1. oktober 2014, og har i dag tre besøgsadresser: Anchers Hus,  
Drachmanns Hus og Skagens Museum, der tilsammen danner rammen 
om verdens største samling af skagensmalernes værker.  Fra oktober 
2015 skiftede organisationen navn til Skagens Kunstmuseer.

Skagens Kunstmuseer
Brøndumsvej 4
9990 Skagen
www.skagenskunstmuseer.dk


