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FORORD

Oplevelser; viden; inspiration; dialog; æstetik; værdi; trivsel. Det er syv nøgleord, som in-
deholder essensen af, hvad Skagens Kunstmuseer står for. Derfor er det også de ord, vi har 
brugt som overskrift for museets mission og vision. Formuleringen er et resultat af det stra-
tegi-arbejde, der har fundet sted igennem 2018, i et sammenspil mellem bestyrelsen, den 
daglige ledelse og alle medarbejdere på tværs af afdelinger. Det har været en både fin og 
sjov proces, og den fortsætter i 2019. En række interne arbejdsgrupper har fået til opgave 
at komme med forslag og ideer til Skagens Kunstmuseers fremtidige udvikling, til gavn og 
glæde for alle dem, der interesserer sig for skagensmalerne. Det glæder jeg mig til at berette 
om, efterhånden som ideerne føres ud i livet.

Denne årsberetning fortæller om mange af de begivenheder, der gjorde 2018 til endnu et af 
de år, vi mindes med glæde og stolthed. Tre store særudstillinger i Skifersalen og tre mere 
intime i Grafiksalen skabte den variation, som gør det attraktivt at besøge Skagens Museum 
flere gange om året. Og det er noget, som flere og flere sætter pris på. Vi oplever en stigen-
de interesse for medlemskab af Skagens Museums Venner, og vores erhvervsklub har fået 
tilgang af flere virksomheder, der har blik for at kunst og erhvervsliv kan befrugte hinanden.

Årets sidste særudstilling var atypisk. So long. Fra kælder til nye samlinger kaldte vi den, for 
det var et farvel til 35 værker fra samlingen. Værkerne er skabt af kunstnere, der ikke tilhørte 
den historiske kunstnerkoloni i Skagen. De er nu placeret på museer, hvor de passer bedre 
ind i samlingerne, og hvor de kunstfagligt er i de allerbedste hænder. 

Skagens Kunstmuseers bestyrelse valgte i begyndelsen af 2018 Bjarne Kvist som sin nye 
formand. På den post afløste han Hans Jørgen Kaptain, hvis otte år som formand var præget 
af en række afgørende beslutninger, lige fra til- og ombygning af Skagens Museum, over 
fusionen med de to kunstnerhjem og til endnu en fusion med foreningen Skagens Museums 
Venner, der nu drives som en aktivitet i museets regi.

Jeg er taknemlig for det gode samarbejde i og med bestyrelsen, og jeg vil også sende en 
varm tak til alle vore samarbejdspartnere, til Frederikshavn Kommune, til de mange fonde og 
virksomheder, der har støttet vores arbejde, og ikke mindst til alle medarbejderne, som har 
ydet en fantastisk indsats for alle os og alle jer, der holder af skagensmalernes kunst.     

     

Lisette Vind Ebbesen
Direktør
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LEDELSE OG ORGANISATION

Bestyrelsen
Skagens Kunstmuseer ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift.Bestyrelsen be-
står af 7-9 medlemmer, der er udpegede med henblik på at varetage museets samlede interesser.

— 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.
— Bestyrelsen kan udpege to medlemmer

Bestyrelsen består (pr. 28. marts 2019) af følgende medlemmer:

Formand
Bjarne Kvist
Udpeget af Frederikshavns Byråd. Byrådsmedlem og 1. viceborgmester

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

Antonino Castrone
Udpeget af Aalborg Universitet. Universitetsdirektør, Aalborg Universitet

Kurt Kirkedal Jensen
Udpeget af Frederikshavns Byråd. Tidl. borgmester

Jesper Stub Johnsen
Udpeget af Nationalmuseet. Vicedirektør, Nationalmuseet

Peter Nørgaard Larsen
Udpeget af Statens Museum for Kunst. Overinspektør, seniorforsker, Statens Museum for Kunst.

Hans Nielsen
Udpeget af Skagens Kunstmuseers bestyrelse

Christen Winther Obel
Udpeget af Det Obelske Familiefond. Formand for Det Obelske Familiefond
Bestyrelsesmedlem Christen Winther Obel kunne ikke være tilstede, da billedet blev taget.

Peter Sørensen
Udpeget af Frederikshavns Byråd. Byrådsmedlem

Direktion, ansat af bestyrelsen
Lisette Vind Ebbesen
Direktør

Øvrige ledende medarbejdere:
Teknisk chef: Gorm Gregersen
Kunstfaglig chef: Charlotte Marie Steffen Linvald
Økonomi- og administrationschef: Lars Zacho Rath
Kommunikationschef: Niels Henrik Bünemann
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Personale og organisation
I 2018 har der været over 75 medarbejdere ansat eller tilknyttet Skagens Kunstmuseer for-
delt på 34,2 årsværk, hvilket er stort set uændret i forhold til året før. 64% af de ansatte 
var kvinder og 36% mænd. Medarbejdernes gennemsnitsalder var 51 år, lidt lavere for de 
kvindelige ansatte (49 år), lidt højere for de mandlige.

Uddannelse
Skagens Kunstmuseer ser det som både en forpligtelse og en berigelse for organisationen 
at bidrage til uddannelse inden for forskellige fag. I 2018 har både administrationsafdelin-
gen, kommunikationsafdelingen og den tekniske afdeling haft elever, som sideløbende med 
arbejdet deltager i undervisningen på deres respektive uddannelsesinstitutioner. Desuden 
har museet haft glæde af en universitetspraktikant, som på Aalborg Universitet studerer 
organisation og strategi. Praktikanten gav et værdifuldt bidrag til Skagens Kunstmuseers 
strategiproces, som har udmøntet sig i formuleringen af museets mission og vision.

Arbejdsmiljø
Miljøet på arbejdspladsen prioriteres højt på Skagens Kunstmuseer, og det gælder både 
det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Den generelle arbejdsmiljøpolitik suppleres med 
forskellige politikker omkring syge- fravær, rygning, alkohol etc.

I kraft af en regelmæssig arbejdspladsvurdering har hver enkelt medarbejder indflydelse 
på sit eget arbejdsmiljø. Den seneste vurdering blev igangsat i slutningen af 2018 og for-
ventes afsluttet i begyndelsen af 2019. De afdækkede muligheder for forbedringer samord-
nes i en handlingsplan på arbejdsmiljøområdet. For yderligere at sikre trivsel og jobkvalitet 
gennemføres løbende medarbejderudviklingssamtaler. Skulle der alligevel opstå problemer, 
behandles de i samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg.

Skagens Kunstmuseer har en sygeprocent på under 2%, dvs. omkring 4 dage pr. år pr. med-
arbejder. Det anses for at være tilfredsstillende og kan givetvis tilskrives et godt arbejdsmiljø 
på museet.  
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MICHAEL ANCHER  
OG KVINDERNE FRA SKAGEN
I årets store sommerudstilling tunede vi ind på skagensmaleren fra Bornholm. Det var ham, 
som vandt Anna Brøndums hjerte, nemlig Michael Ancher. I det folkelige omdømme er han 
nok mest kendt som kunstneren, der mesterligt skildrede de brave fiskere og deres liv i 
Skagen. I denne sammenhæng gjaldt det kvinderne i hans liv. 

Anna Ancher var nok den vigtigste kvinde for ham rent personligt, men som maler havde 
han også blik for mange andre: fiskerkonerne, skagenspigerne, datteren, svigermoren og 
borgerskabets damer. 

På hundredevis af lærreder har Michael Ancher skildret forskellige kvindeskikkelser, og her 
rummer hans værker noget ganske andet end det er tilfældet på de heroiske fiskermotiver. 
Her dyrker Ancher både karakterportrættet, det intime, private og indadvendte samt en lyse-
re palet, end han ellers er kendt for. 

Blandt de udstillede værker var det store barnedåbsbillede fra Ribe, helfigursportrættet fra 
Den Hirschsprungske Samling og det forholdsvis nyerhvervede og nykonserverede portræt 
af den kære Maren Sofie, som tjente i det Ancherske hus. Udstillingen omfattede 122 værker. 
Der blev gjort meget ud af formidlingen, både i form af trykte foldere for både børn og voksne 
og i form af tekster på Vizgu app’en (se også side 36). Hensigten var at belyse de tanker og 
den udvikling, Ancher gennemgik i arbejdet med det enkelte værk, men også i hele hans 
kunstneriske løbebane. 

Udstillingen blev til i et samarbejde med Ribe Kunstmuseum og Den Hirschsprungske 
Samling, og Michael Ancher blev således sendt på en større og velfortjent Danmarksturné. 

Der blev ydet støtte til udstillingen fra Beckett-Fonden, Dansk Tennis Fond, Frimodt-Heineke 
Fonden, L. Zeuthens Mindelegat, Ny Carlsbergfondet og Spar Nord Fonden.
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SVIGERMOR 
– MICHAEL ANCHERS TEGNINGER AF ANE BRØNDUM 

En enestående relation mellem svigermor og svigersøn blev dokumenteret i Michael Anchers 
mange tegninger af Ane Brøndum, der til udstillingen blev hentet frem fra museets maga-
siner. Michael Ancher ægtede sig ind i en slægt, hvor det fungerende overhoved var Ane 
Brøndum, moderen til Anchers hustru Anna. Ane Brøndum var, ved siden af arbejdet på fa-
miliens hotel, en flittig brevskriver. Ud fra hendes breve ved vi, at hun accepterede Michael 
som sin – i øvrigt eneste – svigersøn, og at de hurtigt udviklede et nært forhold til hinanden. 
Han malede og ikke mindst tegnede utallige værker med svigermoren som motiv. I museets 
samling findes der mere end 160 tegninger, hvor Michael har gengivet Ane, fremstillet over 
en periode på mere end 35 år. 
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VIGGO JOHANSENS AKVARELLER 
– STUDIER AF LANDSKABER 
Viggo Johansen har med let hånd skabt en serie smukke, farverige og stemningsfulde land-
skaber i akvarel, som blev denne udstillings omdrejningspunkt. Marker og enge, strand og 
hav, drivende skyer – masser af fine øjebliksbilleder fanget af en friluftsmaler på rejse. Viggo 
Johansen kom til Skagen første gang i sommeren 1875 og var således en af de tidlige ska-
gensmalere, som var med til at etablere kunstnerkolonien i den lille fiskerby. Han blev i 1880 
gift med Martha Møller, som var Anna Anchers kusine, hvilket forstærkede hans tilknytning 
til Skagen. Størstedelen af værkerne på udstillingen var fra Skagen, men der var også teg-
ninger og akvareller fra Dragør, Refsnæs, Sverige og Italien.
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SO LONG – FRA KÆLDER TIL NYE SAMLINGER

Museets dedikerede indsats- og indsamlingsområde er værker af skagensmalerne og der-
med værker fra perioden mellem 1870 og 1935. Værker af kunstnere fra før og efter denne 
periode kan sagtens være interessante i forhold til en belysning af skagensmalerne, men det 
er ikke museets opgave at indsamle disse, registrere dem, bevare og opbevare dem, forske i 
dem og formidle dem. Den opgave løses på glimrende vis mange andre steder. 

Ikke desto mindre indeholder Skagens Kunstmuseers samling også inventariserede  
værker fra årene efter 1935. Det drejer sig om værker af kunstnere som Poul Anker Bech, 
Sven Dalsgaard, Poul Winther, Svend Wiig Hansen og adskillige andre.

Museet har besluttet at udskille en række af disse værker, og følger dermed en anbefaling 
fra Slots- og Kulturstyrelsen. I overensstemmelse med de gældende retningslinjer omkring 
udskillelse og kassation er det lykkedes at finde nye ejere, udelukkende blandt de statsan-
erkendte museer, til samtlige af de 35 værker, som museet ikke ønsker at have i samlingen 
længere. Det er en løsning, som er til stor glæde for ikke blot Skagens Kunstmuseer, men 
også de museer, som nu overtager værkerne. Modtagerne styrker dermed deres samlinger, 
hvor værkerne har en berettigelse og vil blive passet på, forsket i og ikke mindst formidlet for 
et bredt og offentligt publikum.

Før værkerne drog afsted til deres nye hjem, blev de vist på udstillingen So long – Fra kæl-
der til nye samlinger på Skagens Museum. Udstillingen satte fokus på hele debatten om 
at udskille værker fra et statsanerkendt museum, på de opgaver vi som et statsanerkendt 
museum arbejder med gennem de fem søjler i museumsloven. Det tætte samarbejde med 
modtagermuseerne ytrede sig også ved, at det var disse museer, der leverede formidlings-
teksterne om værkerne og kunstnerne – for det er nu engang dem, der ved mest omkring 
disse. Udstillingen var en vigtig og smuk måde at sige farvel – eller rettere på gensyn – til en 
samling værker, som ellers måtte imødese en fremtid i museets magasiner. 

Udstillingen fik betydelig mediebevågenhed i de regionale medier, som omtalte både de  
enkelte værker og princippet bag udskillelsen. Listen over de udskilte værker og deres  
modtagere kan ses på side 24-25 i denne årsberetning.
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ÆNDRINGER I SAMLINGEN I 2018 
 
NYERHVERVELSER I 2018
SKMR117-1-5 Fem grønne vinglas, har tidligere tilhørt Krøyers Hus. Gave 2018 fra Jon Dahl

SKM1993  Anna Ancher: Ane Brøndum i den røde stue. 1910. Olie på lærred.  
63 x 49 cm. Erhvervet 2018 med støtte fra Augustinus Fonden

SKM2008  Anna Ancher: Efter dagens møje. 1917. Olie på lærred.  
52 x 64 cm. Erhvervet 2018 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen

SKM2009  Laurits Tuxen: Aftenstemning over havet ved Skagen. 1911. Olie på pap.  
23 x 31 cm. Erhvervet 2018 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen

SKM2010  Laurits Tuxen: Michael Ancher og P.S. Krøyer. U.å. Bronze.  
H: 23 cm. Erhvervet 2018
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Udlån i 2018  
Michael Ancher og KVINDERNE FRA SKAGEN
Skagens Museum: 21. april – 26. august 2018
Den Hirschsprungske Samling: 8. september 2018 – 13. januar 2019
Ribe Kunstmuseum: 2. februar – 28. april 2019

HAF34 Michael Ancher:  Helga mellem valmuer. Ca. 1886
HAF74 Michael Ancher:  Pigen med solsikkerne. 1893
HAF142 Michael Ancher: Portræt af kunstnerens forlovede, Anna Brøndum. (1878)
HAF185 Michael Ancher:  Juledag 1900. Kompositionsskitse. Ca. 1900-1903
HAF186 Michael Ancher:  Juledag 1900. Kompositionsskitse. Ca. 1900-1903
HAF213 Michael Ancher:  Portræt af Marianne Stokes. (1887)
HAF1033 Michael Ancher:  I havegang. U.å.
HAF1115 Michael Ancher:  Portræt af Anna Ancher. Ca. 1911
HAF2021 Michael Ancher:  Middagshvil. (1890’erne)
HAF2023 Michael Ancher:  Anna og Helga i haven. (Formodentlig 1889)
HAF2247 Michael Ancher:  Juledag 1900. Portrætstudie af Anna Ancher.
  Ca. 1900-1903
HAF2251 Michael Ancher:  Portræt af ung kvinde i grøn kjole. 1912
HAF2277 Michael Ancher: Selvportræt med Anna Ancher. U.å. 
HAF3180 Michael Ancher: Skitse til ”En Barnedaab”. Formodentlig 1883
HAF3223 Michael Ancher: Fru Brøndum og Anna Ancher i profil. Grisaille. 
 1870’ernes slutning
HAF3229 Michael Ancher: Marie Brøndum. U.å. 
HAF3230 Michael Ancher: Hulda Brøndum. U.å. 
HAF3231 Michael Ancher: Hulda Brøndum. U.å. 
HAF5089 Michael Ancher: Ung kvinde i et landskab. (1907)
HAF5098 Michael Ancher: Dameportræt. U.å. 
HAF5122 Michael Ancher: Ung kvinde i det fri. 1920’erne
HAF5127 Michael Ancher: Gæster i haven. U.å. 
HAF5129 Michael Ancher: Fru Brøndum med sin bibel. U.å. 
HAF5140 Michael Ancher: Sommerflirt i haven. U.å. 
HAF5149 Michael Ancher: Frøken Arvidsen. U.å. 
HAF5160 Michael Ancher: Fru Brøndum med kyse. Ca. 1910
HAF5176 Michael Ancher: Fru Brøndum. U.å. 
SKM225 
Anna og Michael Ancher: Stuen med de blå gardiner. (1892)
SKM265 Michael Ancher: Skagenspige med mørkt hovedklæde. 1894
SKM281 Michael Ancher:  Skagenspige. 1883
SKM282 Michael Ancher: Anna Ancher bærer Helga over dåben. 1887
SKM307 Michael Ancher: Juledag 1900. 1903
SKM312 Michael Ancher: Julenissen står model. (1888)
SKM313 Michael Ancher: Spillende dame. 1887
SKM315 Michael Ancher: En Barnedaab. Studie. (1886)
SKM331 Michael Ancher: Glade Elsie. (1904)
SKM382 Michael Ancher: Glade Elsie. 1904
SKM723 Michael Ancher: Fiskerpiger på Sladrebakken. (1878)
SKM725 Michael Ancher: Glade Elsie. 1910
SKM741 Michael Ancher: Fru Brøndum læser i Bibelen. 1909
SKM791 Michael Ancher: En akvarelmalerske. (1896)
SKM850 Michael Ancher: Selvportræt med Anna og Helga. (Ca. 1891)
SKM1069 Michael Ancher: Lotte Baltzer klipper får. 1882
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SKM1093 Michael Ancher: Anna Ancher vender hjem fra marken. 1902
SKM1121 Michael Ancher: Fiskerpiger, der en sommeraften er samlet på Sladrebakken. 
 Skagen. 1879
SKM1245 Michael Ancher: En strandpromenade. 1896
SKM1437 Michael Ancher: Interiør fra atelieret. Ca. 1910
SKM1444 Michael Ancher: Et haveselskab. (1904)
SKM1457 Michael Ancher: Alba Schwartz. 1901
SKM1470 Michael Ancher: Lotte Baltzer klipper får. 1884
SKM1543 Michael Ancher: Pige i et køkken. 1880’erne
SKM1601 Michael Ancher: Skagenspige. 1887
SKM1642 Michael Ancher: Fru Ane Brøndum. Profilportræt med hvid kyse mod rød væg. U.å. 
SKM1659 Michael Ancher: Interiør med fru Brøndum skrivende. 1912
SKM1943 Michael Ancher: Ung pige. 1887
SKM1961 Michael Ancher: Skagenspigen Maren Sofie Olsen med et rødt tørklæde. 1884

Agnes Slott-Møller: Helte og heltinder
ARoS: 29. september 2018 – 6. januar 2019
DRH582 Agnes Slott-Møller:  Ridderen og jomfruen under linden. 1900-1903

Johannes Wilhjelm - fra Italien til Skagen
Fuglsang Kunstmuseum: 12. oktober  2018 – 6. januar 2019
Skagens Museum: 26. januar – 28. april 2019  
Ribe Kunstmuseum: 17. maj – 15. september 2019

SKM454 Johannes Wilhjelm: Malerinder på Skagen. 1912  
SKM513 Johannes Wilhjelm: Anna ved væven. Slettestrand. (1908)
SKM1332 Johannes Wilhjelm: Landskab fra Civita d’Antino. Ca. 1895-1900
SKM1337 Johannes Wilhjelm: Kunstnerens børn i haven ved hjemmet i Skagen. 1916
SKM1392 Johannes Wilhjelm: Kroketspil på en varm sommerdag. 1913
SKM1393 Johannes Wilhjelm: Skagens gamle kirke. Nat. 1910
SKM1410 Johannes Wilhjelm: To piger på Skagen strand. 1910

Deponeringer fra Skagens Kunstmuseer i 2018
Brøndums Hotel
SKM1622 Edgar Funch: Uden titel. 1980’erne
SKM1287 Valdemar Secher: Selvportræt. Ca. 1905

Deponeringer på Skagens Kunstmuseer 2018
Michael Ancher:  Ung pige på Skagen Sønderstrand. 1914. Olie på lærred. 
 Ca. 88 x 79 cm. Depositum 2018 fra privatejer

UDSKILTE VÆRKER I 2018  
ARoS Aarhus Kunstmuseum
SKM1593 Svend Wiig Hansen: Mennesker på en strandbred. 1954/1994

Kunsten Museum of Modern Art Aalborg
SKM1622 Edgar Funch: Uden titel. 1980’erne
SKM1287 Valdemar Secher: Selvportræt. Ca. 1905
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Museum Jorn
SKM1213 Svavar Guðnason: Fra Skagen. 1964

Nordjyllands Kystmuseum 
SKM785 Knud Agger:  Højen fyr. Før 1935
SKM1031 Svend Albrectsen:  Havet ved Nordstrand. 1946
SKM898 
Aage Bernhard Frederiksen:  Fiskerbåde i Skagens Havn. (1937)
SKM1608
Aage Bernhard Frederiksen: Aalbæk Havn. U.å.
SKM1582 Svend Danelund:  Kutter i Skagens havn. 1956
SKM1654 Svend Danelund: Skydeport på Skagen Gasværk. 1958
SKM1291 Nicolai Hammer: Det blå hus, Skagen Vesterby. 1948
SKM1355 Nicolai Hammer:  Indgangspartiet ved Krøyers Hus. 1948
SKM1356 Nicolai Hammer: Udsigt over Skagen by fra Fyrbakken. 1948
SKM1463 Nicolai Hammer:  Udsigt over Skagen by fra Fyrbakken. 1948
SKM1020 
Victor Haagen Müller:  Hjulspor i sandet. Efterårsdag på Skagen Sønderstrand. 1944
SKM1609 
Stefan Viggo Pedersen:  Udsigt over Højen. 1938
SKM1113 Valdemar Secher: Klitlandskab ved Stokrenden. 1953
SKM1241 Valdemar Secher:  Klokkestabel i Højen. 1958
SKM1620 Peter Tatarnikov:  Sten. Skagen. 1994
SKM1621 Peter Tatarnikov:  Efter nytår. 1994
SKM1471 
Ane Bjerg Thomsen:  Havehuset. 1990
SKM1472 
Ane Bjerg Thomsen:  Klitgården. Skagen. 1990

Randers Kunstmuseum
SKM1479 Sven Dalsgaard: Måger ved Skagen strand. 1955

Sorø Kunstmuseum
SKM1164 Karl Bovin:  Både på Bahrain. 1960

Vendsyssel Kunstmuseum
SKM1644 1-8 
Gerda Thune Andersen:  Tegn. 1994
SKM1588 Poul Anker Bech:  Væltet bord i Råbjerg Mile. 1988
SKM1469 
Frede Christoffersen:  Nat. Skagen. 1985
SKM1658 
Frede Christoffersen:  Nat. Skagen. 1960
SKM1488 Svend Danelund:  Fiskeredskabsskur. Skagen. 1989
SKM1591 Svend Danelund:  Mosset skur. 1973
SKM1115 Poul Ekelund:  Klitter. Hav. 1955
SKM1694 Arne L. Hansen:  Et midsommerdøgn på Skagen Nordstrand 
 set mod Grenen. 1975
SKM1179 Poul Winther:  Ragelse på et bord. 1962
SKM1190 Poul Winther:  Korkstykker på stranden III. 1963
SKM1478 Poul Winther: Chet Baker. 1990
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REGISTRERING OG BEVARING

Den stadigt voksende viden om skagensmalernes værker og virke bliver løbende registreret 
i museets database, The Museum System (TMS). 

Skagens Kunstmuseer har i 2018 registreret 702 nye værker i TMS, primært oliemalerier fra 
Anchers Hus, men også et stort antal Viggo Johansen værker på papir, som var en gave fra 
kunstnerens efterkommere. Som en del af registreringen foretages også en fotografering af 
værkerne.

Den fælles nationale registreringsdatabase er under forandring. Et nyt system med navnet 
SARA (det står for SAmlingsRegistrering og -Administration) er under opbygning, og skal 
erstatte den nuværende database, Regin. Museet skal indenfor nær fremtid have overført 
data fra TMS til SARA.

Stor samlingsgennemgang igangsat
I Anchers Hus befinder sig – udover de mange malerier og andre kunstværker – også en 
stor mængde kulturhistoriske genstande – tekopper, bøger, stole, borde, staffelier, japanske 
æsker, hatte, tæpper og tøj. En del er synlige i husets stuer, mens andre er i magasin. Med 
støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen gennemføres nu en stor samlingsgennemgang, og en del 
af denne proces handler – i første omgang – om at vurdere berettigelse og relevans af de 
enkelte genstande i forhold til samlingen. Samlingsgennemgangen skal gennemgå og ka-
talogisere de mange tusinde genstande én for én, og der skal tages stilling til, hvad der skal 
registreres som museumsgenstande, og hvad der skal placeres i andre kategorier. Målet 
med samlingsgennemgangen er både at give museet overblik over en ny gren af samlingen 
og samtidig sikre, at museet også fremover kan fokusere sine kræfter på de genstande, der 
er af særlig kulturhistorisk, forsknings- eller formidlingsmæssig værdi.
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Bevaring og konservering

Skagens Kunstmuseers konserveringsværksted løser vigtige opgaver både for museet selv 
og for eksterne kunder. I forbindelse med de skiftende særudstillinger suppleres museets 
egen samling ofte af lånte værker fra andre samlinger, og andre museer låner også gerne 
værker fra Skagen til deres udstillingsprojekter. I sådanne tilfælde er det kunstkonservatoren, 
der står for ind- og udtjek, så værkernes tilstand før og efter udstillingen er veldokumenteret. 

Konservatorens aktiviteter omfatter desuden tilsyn med samlingen, udarbejdelse af ret-
ningslinjer og anbefalinger i forhold til daglig rengøring og de årlige hovedrengøringer i 
Anchers Hus og Drachmanns Hus. 

Blandt opgaverne for eksterne kunder var en særligt fin akvarel af P.S. Krøyer, der på grund 
af en ældre vandskade krævede ny montering til syrefri materialer. Museumsglas blev mon-
teret, og den unikke fine håndudskårne guldramme med ornamentik fik rekonstrueret mang-
lende blomsterdele. Foruden det spændende arbejde med den fine akvarel, blev en trefløjet 
skærm af gyldenlæder fra Voergaard Slot restaureret. Endvidere blev flere større samlinger 
gennemgået, i alt blev der udført 14 opgaver for private. 

Prægtigt pastelprojekt 
Museet fik i løbet af sommeren konserveret 22 af de allerfineste og meget sarte pasteller fra 
samlingen. Det drejede sig om pasteller lavet af Anna Ancher, P.S. Krøyer, Viggo Johansen og 
Laurits Tuxen – værker som anses for at være blandt kunstnernes væsentligste. 

De 22 pasteller var i kritisk tilstand og det var derfor en stor glæde, at papirkonservator Mette 
Humle Jørgensen fra Nationalmuseets konserveringsafdeling i Brede kunne udføre den 
spændende opgave med at sikre værkerne for eftertiden. 
Publikum kunne følge hele processen gennem glasvinduerne fra museumsbutikken ind til 
værkstedet. Desuden blev der gennemført temaomvisninger, hvor papirkonservatoren for-
talte om de nyligt konserverede pasteller.
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FREDEDE BYGNINGER OG HISTORISKE HAVER

Ikke alene kunstværkerne i samlingen, også bygningerne og de grønne anlæg omkring dem 
er en del af Skagens Kunstmuseers historie, eksistens og fremtid. Museet ejer 11 bygninger 
i Skagen. Syv af dem er fredede, og der påhviler derfor museet et særligt ansvar for at ved-
ligeholde og sikre dem for eftertiden. Det er en opgave, der kræver omhu, tålmodighed – og 
ikke mindst ressourcer, i form af både arbejdskraft og penge.

De syv fredede bygninger er:, Havehuset, Korntørringsmagasinet (Krøyers Atelier), Anchers 
Hus, Drachmanns Hus og udhus, samt de to gule længer i Saxilds Gaard. Hver især er de 
omgivet af haver, som er tilgængelige for offentligheden, uden at der skal betales entré.
Haverne passes under iagttagelse af en række hensyn, der ikke altid er fuldt ud forenelige. 
Den offentlige adgang betyder, at slid på beplantningen ikke kan undgås. Samtidig ønsker 
museet, at de haveplanter, der kan ses på skagensmalernes værker, også kan findes i mu-
seets haver. Det gælder eksempelvis Tuxens rhododendron, P.S. Krøyers Alba Maxima roser 
og Anna Anchers lilla klematis. 

En anden målsætning er at haverne skal rumme den størst mulige biodiversitet. Haverne 
skal ikke blot være en smuk synsoplevelse for gæsterne, men også et godt levested for fugle 
og andre dyr. Derfor er der i alle haverne områder, der overlades til naturens egne kræfter, så 
de bliver præget af krat og vilde planter. Med samme formål er der opsat redekasser, som 
giver mulighed for at varieret fugleliv. I alle haverne arbejdes der ud fra økologiske principper 
med sparsom brug af kunstgødning. 
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FORMIDLING OG SKOLEKONTAKT

I løbet af efteråret tog museet initiativ til et nytænkende Åben Skole-projekt med titlen 
Junioromviser, hvor lokale børn uddannes til museumsguider. I samarbejde med Skoledistrikt 
Nord er ti elever fra Skagen Skoles 6. og 7. klasse i gang med at gennemføre pilotprojektet. 
Undervisningen foregår i skoletiden på Skagens Museum med i alt 18 mødegange. De unge 
har fulgt udstillingsopbygninger, mødt en stor del af museets medarbejdere, hørt om deres 
spændende arbejdsområder og øvet sig på omviserrollen. Hvis eleverne ønsker det, tilbydes 
de en fritidsansættelse som junioromvisere på museet. Projektet er støttet af Frederikshavn 
Kommune.

”Historiedetektiverne” var et unikt museums- og formidlingsprojekt målrettet undervisnin-
gen i 8. og 9. klasse. Tolv udvalgte klasser skulle med hjælp fra professionelle museums- og 
mediefolk i efteråret dyste om at producere den bedste 3 minutters kulturarvsvideo med 
udgangspunkt i de mange spændende fortællinger, der gemmer sig i de nordjyske muse-
ers samlinger. 8.x fra Skagen Skole blev udvalgt til at arbejde med Skagens Kunstmuseer. 
Projektet var et samarbejde mellem de 12 nordjyske statsanerkendte museer, TV2 Nord og 
Region Nordjylland. ”Historiedetektiverne” blev støttet af KulturKANten 2017-2020.

Derudover har der været et væld af forskellige formidlingstilbud på Skagens Kunstmuseer. 
Kulturcykelturen blev afholdt med deltagelse af omkring 140 elever fra 7.-9.klasse fra Skagen 
Skole. I år cyklede eleverne mellem Skagens Bibliotek, Skagen Kirke, Fuglestationen Det grå 
Fyr, Kystmuseet Skagen og Skagens Museum. 

Værkstedspakker og omvisninger for skoleklasser, malerskole for feriebørn, unge og voksne 
hver for sig har fortsat været populære tilbud. Cirka 500 skoleklasser har besøgt Skagens 
Kunstmuseer i løbet af året. Mange skoler benytter sig også af det undervisningsmateriale, 
der frit kan hentes på Skagens Kunstmuseers hjemmeside.
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DIGITALE MUSEUMSOPLEVELSER

Både inde på museet og udenfor i verden arbejder Skagens Kunstmuseer med digitale red-
skaber for at formidle skagensmalerne og museets samlinger.

I begyndelsen af 2018 indledte Skagens Kunstmuseer et samarbejde med smartphone 
app’en Vizgu om formidling af museets værker i udstillingssalene. Vizgu er en app, der ved 
hjælp af avanceret billedgenkendelsesteknologi giver publikum mulighed for at bruge det 
indbyggerede kamera i deres smartphones til at opsøge viden om værkerne i museets sam-
ling. Vizgu er særligt egnet til følsomme, autentiske kulturmiljøer som de to kunstnerhjem 
Anchers Hus og Drachmanns Hus samt Brøndums spisesal, hvor fysisk skiltning nødvendig-
vis må begrænses til et minimum. Her kan publikum med app’en hurtigt tilgå information om 
værkerne, uden at de autentiske miljøer forstyrres. 

Siden foråret 2018 har publikum kunnet anvende Vizgu i samlingen på Skagens Museum og 
i Brøndums spisesal. Her kan de læse om værker eller lytte til museumsinspektørerne, der 
fortæller om værkerne.  Som den første særudstilling på museet åbnede Michael Ancher og 
kvinderne fra Skagen med Vizgu som en integreret del af formidlingen, hvor publikum kunne 
lytte til en audioguide på dansk og engelsk om værker på udstillingen. Senere åbnede ud-
stillingen So long – fra kælder til nye samlinger med en audioguide på dansk, engelsk og tysk. 

Skagens Kunstmuseers digitale indsats på eksterne platforme gør det muligt for et bredt, 
internationalt publikum at opdage skagensmalerne. Den understøtter publikums fortsatte 
interesse, også når de ikke har så nem adgang til at besøge museets huse og udstillinger. 

Formidling på en række sociale medier og på Google Arts & Culture-platformen er med til 
effektivt at bære information om skagensmalerne og museets samling ud til hele verden. 
Over halvdelen af museets digitale publikum på disse platforme er bosat udenfor Danmark.   
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FORSKNING

Forskning i syge piger 
Kunsthistoriker og seniorforsker Mette Bøgh Jensen er fra 1. januar 2018 og tre år frem ansat 
som postdoc-stipendiat ved Aarhus Universitet, hvor hun forsker i emnet ”Syge piger som 
motiv i nordisk kunst 1850-1900”. Projektet sætter fokus på de motiver af syge piger, der 
dukker op i nordisk kunst i slutningen af 1800-tallet. Selv om skagensmalerne og kunst-
nerkolonien i Skagen som regel forbindes med friluftsmaleri, naturalisme og det moderne 
gennembrud, opstår kunstnerkolonien på et tidspunkt, hvor der florerer en mængde fysiske 
og psykiske sygdomme primært i de større byer, og hvor der samtidig er stor opmærksom-
hed omkring det degenererede menneske og byen som et usundt sted. Projektet skal bl.a. 
se nærmere på, hvilke værker af syge piger, der befinder sig i nordiske museers samlinger.

Forskningsresultaterne bliver publiceret i danske og internationale tidsskrifter, og i 2021 vi-
ses der en stor udstilling på Skagens Museum og på Den Hirschsprungske Samling.

Projektet er et samarbejde mellem Den Hirschsprungske Samling, Skagens Kunstmuseer og 
Aarhus Universitet og er støttet af Ny Carlsbergfondet.

Seminar med fokus på Anna Ancher
Skagens Kunstmuseer og Statens Museum for Kunst er gået sammen om at arrangere en 
stor forskningsbaseret monografisk udstilling med Anna Ancher, der indledes på Statens 
Museum for Kunst i februar 2020 og herefter kommer til Skagen for derefter at fortsætte 
til udlandet. For at udstillingen og den tilhørende publikation kan baseres på et opdateret 
vidensgrundlag og med inddragelse af den nyeste forskning i både Anna Ancher og de sam-
menhænge, hun har indgået i, blev der i september 2018 afholdt et indledende seminar med 
en række Anna Ancher-eksperter. På seminaret belyste otte forskere fra Danmark og Norden 
kunstneren fra forskellige vinkler.   

Forskning omkring Johannes Wilhjelm
I forbindelse med forberedelserne til udstillingen Johannes Wilhjelm – fra Italien til Skagen fore-
stod museumsinspektør Mette Harboe Lehmann i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum 
en del grundforskning omkring den hidtil ret ubeskrevne kunstner. Til kataloget skrev Mette 
Harbo Lehmann en fagfællebedømt artikel med titlen Skagensmaleren Johannes Wilhjelm.  
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SPONSORER, ERHVERVSKLUB  
OG SKAGENS MUSEUMS VENNER
Traditionen for et frugtbart samarbejde med erhvervslivet rækker helt tilbage til 1908, da to 
af Skagens driftige forretningsmænd, Victor Christian Klæbel og Degn Brøndum var med til 
at stifte Skagens Museum. Det mangeårige partnerskab mellem Skagens Kunstmuseer og 
hovedsponsoren SKAGEN Fondene bygger netop på den tradition, der har som formål, at 
museum og sponsorvirksomheden skaber værdi for hinanden. 

Samme grundtanke ligger bagved Skagens Kunstmuseers erhvervsklub, som år for år til-
trækker nye medlemmer. Således nåede medlemstallet op på 43 ved udgangen af 2018, 
fordelt på 15 i GULD-kategorien og 28 i SØLV. Museet tilbyder medlemsvirksomhederne en 
række fordele og et netværksforum som modværdi for kontingentet. 

Også privatpersoner knytter sig i stigende tal til museet. Det sker, ved at de tegner medlem-
skab i Skagens Museums Venner, som fra 1. januar 2018 blev en integreret del af Skagens 
Kunstmuseer. Den tidligere medlemsforening blev efter en næsten 60-årig historie fusio-
neret med selve museums-organisationen. I årets løb har vi sagt velkommen til ca. 350 nye 
medlemmer, som ud over gratis adgang til Skagens Museum, Anchers Hus og Drachmanns 
Hus kunne glæde sig over nye fordele, herunder gratis eller reduceret entre til andre museer 
og rabat-muligheder i caféer, museumsbutik og webshop – og ikke mindst invitation til fer-
nisering af nye særudstillinger. 
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FLERE HØJDEPUNKTER I ÅRETS LØB

I begyndelsen af 2018 kunne Skagens Museum ses i DRs programserie ”Kunsten at blive 
snydt”, hvor deltagerne skulle forsøge at identificere, hvilket af skagensmalernes værker, der 
var blevet byttet ud med en kopi. 

Komponisten og lydkunstneren Hans Sydow lancerede i foråret soundwalken ”Jeg kan huske 
Skagen”. Soundwalken bygger på smartphone-appen ”Soundmap”. Den giver brugeren mu-
lighed for at opleve en musikalsk genfortælling af historien om den musik, der blev kompo-
neret i Skagen, dengang skagensmalerne havde deres storhedstid. Soundwalken afspilles, 
når brugeren bevæger sig rundt i Byfogedskoven nær P.S. Krøyers Hus i Skagen. 

På International Firefighters’ Day den 4. maj havde vi besøg af byens brandmænd, hvor 
en række brandbiler derfor også prydede museets parkeringspladser. I anledning af Den 
Internationale Museumsdag den 18. maj uddelte vi gratis plakater med P.S. Krøyers Sankt 
Hansblus på Skagen Sønderstrand fra 1906 som motiv til alle besøgende på Skagens 
Museum, i Anchers Hus og i Drachmanns Hus. 

Sommeren bød på nye aktiviteter i form af yoga i haven ved Anchers Hus med mulighed for ef-
terfølgende morgenmad i Anchers Café. Der var også teaterworkshop for børn – begge aktivi-
teter vender tilbage i sommeren 2019. I Drachmanns Hus blev traditionen for sommer-under-
holdning videreført med optrædener af både Drachmannpigerne og Drachmannkvartetten.  

Medlemmerne af Skagens Museums Venner og Skagens Kunstmuseers Erhvervsklub kunne 
den 30. juni overvære navngivningen af en ny rose, der blev døbt Anna Ancher. Arrangementet 
sluttede med musik og fiskefrikadeller i museumshaven på en solbeskinnet sommeraften.

Helga Anchers fødselsdag den 19. august blev som altid fejret med gratis entré til Anchers 
Hus om aftenen. Ti dage senere var der anledning til at markere 40 års dagen for en vigtig 
begivenhed i Skagens Museums historie. Det var den 29. august 1978, at den tyske forlæg-
ger Axel Springer forærede P.S. Krøyers Sommeraften på Skagen Sønderstrand til Skagens 
Museum, til minde og som tak for den danske befolknings indsats med redningen af de dan-
ske jøder 1943. I anledning af årsdagen fik museet besøg af Springers enke, Friede Springer. 
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I skolernes ferier var der året rundt malerskole for børn, men i sommerferien havde teenagere 
også muligheden for at svinge penslen, mens det i september var de voksne, der havde mu-
lighed for at komme på akvarelkursus i Skagens Museums billedværksted. 

Efteråret bød på korkoncert i museumshaven ved Vokalensemblet Vokal Vest. 

Mange års arbejde blev kronet ved lanceringen af Anna og Michael Ancher – Breve og fotogra-
fier –et seks-binds værk redigeret og kommenteret af kunsthistorikeren Elisabeth Fabritius, 
som en eftermiddag i september fortalte om projektet og besvarede spørgsmål fra et inte-
resseret publikum. 

Årets Drachmannlegat gik til digter og oversætter Susanne Jorn, som i oktober kunne ople-
ves på museet i en samtale med ord- og lydkunstneren Jytte Rex, suppleret med harpespil 
ved harpenist Tine Rehling. 

I november besøgte endnu et TV-hold Skagens Museum, denne gang til optagelserne af 
sæson 2 i programserien Danmarks bedste portrætmaler. Udsendelsen fra Skagen blev vist 
på DR1 den 29. januar 2019. 

Den 9. november bød på gratis entré på Skagens Museum for alle nordjyder – et tilbud som 
ca. 800 nordjyder benyttede sig af. 

I december skabte papirkunstner Marianne Eriksen Scott-Hansen julestemning i Brøndums 
Spisesal med en meget personlig version af det årlige tilbagevendende tema Træet  
pyntes. Museumsåret klingede ud med den traditionsrige julekoncert på Skagens Museum 
med operasanger Jens Christian Wandt i hovedrollen.
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BUTIK OG CAFÉ

Skagens Kunstmuseers butik og den tilknyttede webshop har nogle præcise strategiske 
formål:

— Butikken skal have et mix af produkter der har klar og tydelig relation til skagensmalerne
— De skal bidrage til at give besøgende på museum og hjemmeside en god oplevelse
— Produkterne skal bære præg af kvalitet, så den generelle oplevelse af museet understøttes
— Butikken skal drives med et positivt dækningsbidrag, der er tilstrækkeligt til at dække 

både personale-omkostninger samt en passende del af fællesomkostninger som husle-
je, energiforbrug, forsikring og administration. 

 I 2018 har butikken og webshoppen levet op til disse formål. Omsætningen steg med 6% i 
forhold til året før, og en række nye produkter blev lanceret med betydelig succes, ikke mindst 
en serie af malerkitler, der er inspireret af de gamle skagensmaleres arbejdsbeklædning.

To caféer
Også de to caféer på museets område skal være med til at afrunde museums-oplevelsen, 
samtidig med at de står til rådighed for turister og lokale beboere, der gerne vil nyde et lille 
måltid eller en kop kaffe i de smukke omgivelser, enten i Skagens Museums Have eller i 
Saxilds Gaard, lige ved siden af Anchers Hus. 

Caféen i museumshaven drives i henhold til en forpagtningsaftale af Brøndums Hotel, mens 
museet selv står for Anchers Café på Markvej. Anchers Café bygger på et koncept, hvor 
de hjemmelavede kager og frokostretter fremstilles af hovedsageligt økologiske råvarer. 
Dette koncept er for alvor slået an i 2018, hvor caféen oplevede en stor kundetilstrømning. 
Signatur-retten er en æggekage, der er bagt og serveret på pande.
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ØKONOMI OG STATISTIK

Struktur
Skagens Kunstmuseer er en selvejende institution og har status som statsanerkendt muse-
um. De museale opgaver der følger af museumsloven er beskrevet i museets vedtægter og 
varetages af Skagens Kunstmuseer S/I. Den selvejende institution ejer endvidere Skagens 
Museums Ejendomsselskab ApS, som har til formål at eje museumsbygningerne. Derudover 
er der etableret et indkøbsfælleskab således at drift og vedligeholdelse af bygningerne be-
tales af Skagens Museums Ejendomsselskab ApS, mens Skagens Kunstmuseer S/I betaler 
husleje til ejendomsselskabet. Der er udelukkende ”koncerninterne” aktiviteter mellem de 
to selskaber, så nedenstående summariske præsentation af regnskabstal vedrører alene 
Skagens Kunstmuseer S/I.

Økonomisk styring
Skagens Kunstmuseer lægger stor vægt på en effektiv risikostyring og de dertil hørende in-
terne kontroller, som udmønter sig i politikker, forretningsgange og andre retningslinjer. Den 
overordnede håndtering af museets økonomien sigter på en solid finansiering og optimering 
af arbejdskapitalen. 

— Investeringsstrategien er indrettet således, at der er mindst mulig risiko for udhuling af 
værdierne. 

— IT-sikkerhedspolitikken skal sikre en forsvarlig håndtering af vigtige data, med henblik 
på optimal drift og sikkerhed.

— Persondatapolitikken regulerer behandlingen af alle personlige data, der er lagret i mu-
seets arkiver, hvad enten de gælder medarbejderne eller eksterne personer. Reglerne 
giver medarbejderne klare instruktioner i en sikker håndtering af de fortrolige personlige 
oplysninger, Skagens Kunstmuseer råder over, og sikrer overholdelsen af lovgivningen 
på området.

— Indkøbspolitikken forpligter indkøberne til at handle økonomisk ansvarligt, således at 
der tages hensyn til likviditet, arbejdskapital, økonomisk effektivitet og virksomhedens 
omdømme. 

— Forsikringspolitikken fastlægger hvilke risici der skal afdækkes ved tegning af forsikringer

— Prokura og fuldmagter er indarbejdet i IT systemerne og i aftalerne med pengeinstitutterne. 
Det giver optimal sikkerhed i forbindelse med godkendelserne og de efterfølgende 
betalinger.
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Skagens Kunstmuseer S/I
Forenklet resultatopgørelse i 1000 kr.  2018 2017
Statstilskud jf. museumsloven  1.764 1.732     
Drifts- og investeringstilskud fra Frederikshavn Kommune  3.744 3.643 
Øvrige tilskud fra Stat, Region og kommuner  375 321    
Tilskud og gaver fra fonde, private og virksomheder mv.  3.921 3.377     
Entré og nettodrift af butik og cafè  13.491 12.634     
Øvrige indtægter  1.123 508     
Finansielle poster  119 883     
Netto indtægter  24.537 23.098     
  
Personaleomkostninger  15.551 14.775     
Drift og vedligeholdelse af bygninger  3.145 2.881     
Omkostninger til  kunstfaglige aktiviteter mv.  2.692 3.988     
Administration, HR og IT mv.  1.468 1.036     
Omkostninger i alt  22.856 22.680     
  
Resultat før hensættelse til særlige formål og byggeri mv.  1.681 418     
  
Hensættelser til særlige formål og byggeri mv.  -1.588 -382     
  
Årets resultat  93 36

Besøgsstatistik 
Skagens Museum 2008-2014 
Skagens Kunstmuseer 2015-2018
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Tyskland: 3,4%

Norge: 6,8%

Sverige: 8,0%

Nederlandene: 0,3%

Nordamerika: 1,0% Asien: 0,1% Øvrige: 4,7%

Danmark: 75,7%

Museets gæster 
Skagens Kunstmuseers samlede besøgstal på 158.828 i 2018 fordelte sig med 118.029 på 
Skagens Museum (en lille tilbagegang i forhold til 2017), 27.369 i Anchers Hus (nærmest 
uændret) og 13.430 i Drachmanns Hus (en fremgang på 14%). 

Mere end tre fjerdedele af gæsterne kommer i de fem måneder fra 1. maj til 30. september, 
hvad der er en naturlig følge af turiststrømmene i Skagen. 

Fordelingen af gæster på lande udviser et relativt konstant billede, idet gæster fra Danmark 
fortsat udgør langt størstedelen af gæsterne, fulgt af de øvrige skandinaviske lande. I sam-
arbejde med det lokale turisme-erhverv gøres der bestræbelser på både at øge tilstrømnin-
gen uden for høj-sæsonen, og på at stimulere den internationale interesse for Skagen som 
turist-destination.

Skagens Kunstmuseer 
- besøgende fordelt på lande i 2018
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2018 I TAL

158.828 besøgende i alt

27.369 besøgende i Anchers Hus

13.430 besøgende i Drachmanns Hus

9.000 værker og genstande i samlingen

1,7 mio. kr. i statsstøtte 

43 medlemmer af Skagens Kunstmuseer Erhverv 

504 ekspedererede ordrer i webshoppen

6 særudstillinger: Bølle, Fanget i gips, Svigermor, Michael Ancher  
og kvinderne fra Skagen, So long, Viggo Johansens akvareller

74 medarbejdere i årets løb

1 postdoc stipendiat, som forsker i syge piger i nordisk kunst i 1800-tallet

40 år siden Axel Springer købte P.S. Krøyers ”Sommeraften på Skagen  
Sønderstrand” og forærede det til Skagens Museum

1.262 solgte æggekager i Anchers Café

4 nyerhvervede værker

95.630 deltagere i arrangementer i bygninger og haver

3 elever under uddannelse

1 Drachmannlegat uddelt til Susanne Jorn

11 bygninger, heraf 7 fredede

1.240 omvisninger

2.139 medlemmer af Skagens Museums Venner

12.900 følgere på Facebook

0 liter gift og sprøjtemidler i vores museumshaver

63.370 kilowatt-timer energi fra vores solceller på taget

22 nykonserverede pasteller

ca. 490 skoleklasser på besøg

23.986 scanninger af værker i Vizgu

174 yoga-deltagere
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SKAGENS KUNSTMUSEER er et statsanerkendt museum og en selvejende in-
stitution 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.

Skagens Museum er siden 1928 blevet udvidet og ombygget flere gange, se-
nest i 2016 med en tilbygning der rummer en sal til særudstillinger – Skifersalen 

– samt publikumsfaciliteter, magasin, konserveringsværksted, museumsbutik 
og administration.

I Skagens Kunstmuseer indgår foruden Skagens Museum også de to kunst-
nerhjem Anchers Hus og Drachmanns Hus. Det er resultatet af en fusion, der 
fandt sted i 2014. Tilsammen danner de tre besøgsadresser rammen om ver-
dens største samling af skagensmalerne med i alt omkring 9.000 værker og 
kunstgenstande.   

Skagen Fondene er hovedsponsor for Skagens Kunstmuseer.


