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Vores begejstring for skagensmalerne er fortsat stigende. Det værdigrundlag 
og det niveau, de skabte for mere end 100 år siden, giver stadig mening at ar-
bejde med, og det forsøger vi det bedste, vi kan. Det gælder om at have fokus 
på kvalitet og autenticitet. At tackle udfordringer, så de beriger. At dyrke og fast-
holde fællesskaber. At hige efter både fysisk og åndelig føde. Og om vigtig-
heden af kærlighed og skønhed. Det var nogle af de afgørende ingredienser i 
skagensmalernes værdigrundlag, og det er vores mission fortsat at skabe ople-
velser, hvor de værdier indgår. Vi synes, vi er lykkedes med det i 2019, hvor mere 
end 230.000 gæster besøgte vores tre museer. 

Sommerens store udstilling med Krøyers mesterværker på Skagens Museum 
var en helt fantastisk oplevelse. Først og fremmest er vi stolte og stadig ret 
overvældede over, at det lod sig gøre at udfolde historien om disse fem værker, 
som normalt ikke er tilgængelige for offentligheden og som aldrig før er udstil-
let sammen. Det krævede både opbakning fra ejerne og en stærk og gennem-
tænkt praktik at forene de store lærreder i vores skifersal. Men det lykkedes 
på magisk og smuk vis. Udstillingen blev på alle måder et hit, som vi aldrig  
vil glemme. 

I kunstnerhjemmet Anchers Hus blev der fortsat arbejdet med den omfatten-
de gennemgang af samlingen. Tusindvis af værker og genstande blev fundet 
frem fra skunke, skuffer og skabe. Det tager tid og kræver omhyggelighed, 
men det er også et ubeskriveligt privilegium og en overvældende opgave at 
få lov at opdage nye værker af familien Ancher og at grave de mange hem-
meligheder frem fra gemmerne. Vi er stadig ikke nået igennem den alsidige 
samling, men der tegner sig allerede nu et hav af muligheder i forhold til både 
bevarings-, forsknings- og formidlingsprojekter. Det glæder vi os til at komme 
videre med.

Året bød også på besøg af en masse børn. Der var lokale, feriegæster og skole- 
klasser i undervisningssammenhæng. Helt særlige var de gentagne besøg fra 
vores ti junioromvisere, en flok piger fra 6. og 7. klasse på Skagen Skole, som 
hen over et halvt år blev uddannede museumsguider og over sommeren gen-
nemførte en række fantastiske rundvisninger for vores gæster. 

I denne årsberetning har vi belyst nogle af de mange ting, vi har arbejdet med 
og glædet os over i løbet af året. Tusind tak til alle museets medarbejdere for en 
brav indsats, tak til vores hovedsponsor, til medlemmerne af vores erhvervsklub 
og Skagens Museums Venner. Tak til Frederikshavn Kommune, til de mange 
fonde, som støtter op om vores projekter, og til alle vores samarbejdspartnere 
i både ind- og udland. Og ikke mindst en stor tak til alle vores gæster. Uden jer 
var alt dette ikke muligt.

Lisette Vind Ebbesen
Direktør

Forord
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Ledelse og 
organisation
BESTYRELSEN
Skagens Kunstmuseer ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets 
drift. Bestyrelsen består 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 2020) af følgende medlemmer:

– Bjarne Kvist, Formand
 Udpeget af Frederikshavns Byråd. Byrådsmedlem og 1. viceborgmester
– Flemming Vogdrup, Næstformand
 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
 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 (ansat pr. 1. marts 2020): Anne Dorthe Walther
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PERSONALE OG ORGANISATION
Aktivitetsniveauet i Skagens Kunstmuseer er sæsonafhængigt. Antallet af time-
lønnede medarbejdere er størst i sommerhalvåret, specielt inden for områderne 
vagt, butik og café. Mange af de timelønnede har en fast tilknytning til museet,  
og de er en del af fællesskabet på linje med de fastansatte. Det har også afspej-
let sig i, at samtlige medarbejdere har været involveret i den strategiske proces, 
der har fundet sted siden efteråret 2018. 

Otte arbejdsgrupper nedsat på tværs af afdelingerne afleverede i slutningen af 
2019 rapporter med anbefalinger til, hvordan Skagens Kunstmuseer bedst opnår 
de strategiske mål, som er beskrevet i museets mission, vision og værdigrundlag.

Arbejdsgrupperne beskæftigede sig med følgende emner:

– Børne- og ungestrategi
– Internationale samarbejder
– Udviklingsplaner for bygninger, haver og kunstnerhjem
– Udstillingsstrategi
– Målgrupper, brugeranalyser og nye formidlingstiltag
– Klubber og sponsorer
– Intern kommunikation
– Billetsystemer og -typer

Museets ledelse har foretaget en prioritering af de mange anbefalinger fra  
arbejdsgrupperne og har igangsat implementering af en række initiativer. 

I 2019 var 81 personer ansat i enten faste, tidsbegrænsede eller timelønnede 
stillinger. De ydede tilsammen, hvad der svarer til 36,7 årsværk. 

ARBEJDSMILJØ OG UDDANNELSE
Både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø er afgørende for medarbejdernes 
trivsel og deres bidrag til opfyldelsen af museets målsætninger. Den regelmæs-
sigt tilbagevendende arbejdspladsvurdering blev afsluttet i 2019. Det førte til en 
handlingsplan, som indeholder en række tiltag på de områder, hvor der er mulig-
hed for at forbedre arbejdsmiljøet. 

Udover den løbende behandling af de arbejdsmiljømæssige handlingsplaner 
blev der iværksat arbejdspladsvurderinger i det interval, der er fastlagt i arbejds- 
miljølovgivningen. 

Efter en lang periode med meget lavt sygefravær blev organisationen i 2019  
ramt af nogle få langtidssygemeldinger, som bevirkede, at det gennemsnitlige 
sygefravær steg til 3,7 %. Ser man bort fra de få personer med langtidsfravær er 
sygefraværet på 1,7 %, som er meget tilfredsstillende. 

I 2019 har både administrationsafdelingen, kommunikationsafdelingen og den 
tekniske afdeling haft elever, som sideløbende med arbejdet deltager i undervis-
ningen på deres respektive uddannelsesinstitutioner. Derudover har vi medar-
bejdere, som gennemgår en akademiuddannelse i byggeteknologi.

PERSONFØLSOMME DATA
Virksomhedens persondata behandles efter de gældende regler på området.  
I den forbindelse er der udarbejdet en persondatapolitik, herunder retningslinjer 
for den enkelte medarbejders behandling af de personfølsomme data, som nød-
vendigvis cirkulerer i virksomheden.

IT-SIKKERHED OG DATAKOMMUNIKATION
Der er udarbejdet en IT-sikkerhedspolitik, som sikrer en høj grad af fokus og sik-
kerhed i den interne og eksterne udveksling af data.
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Johannes Wilhjelm
- fra Italien til Skagen

26. januar 2019 – 28. april 2019
Skagens Museum viste for første gang nogensinde en soloudstilling med kunst- 
neren Johannes Wilhjelm (1868-1938), som var en del af kredsen af yngre  
skagensmalere. Johannes Wilhjelm voksede op på landet nær Nakskov og blev 
som 22-årig optaget på kunstakademiet i København. Herefter uddannede han 
sig på Kunstnernes Frie Studieskoler, hvor han først blev elev af P.S. Krøyer og  
senere af Kristian Zahrtmann.

Wilhjelm kom til Skagen første gang i 1909 i forbindelse med Krøyers begravelse 
og begyndte at male i Skagen året efter. Her blev han en integreret del af kunst-
nerkolonien indtil sin død. Han boede først til leje nær Laurits Tuxen i Skagen 
Vesterby, og i 1916 købte han sommerhus i Østerby, hvor han indrettede atelier. 
Wilhjelm var aktiv i forhold til etableringen af udstillingsstedet Den sorte Lade i 
Skagen, der lå nær museet Krøyers Hus. Udstillingerne her skulle ses som en fri 
udstilling for yngre kunstnere i modsætning til de etablerede skagensmaleres 
udstilling i Teknisk Skole. 

Der er ikke tidligere forsket ret meget i Johannes Wilhjelms liv og kunstneriske 
produktion. I forbindelse med udstillingen blev der udgivet et forskningsbaseret 
katalog med tekster, som belyser kunstneren fra forskellige vinkler. Udstillingen 
præsenterede omkring 60 værker og blev til i et nært samarbejde med Fuglsang 
Kunstmuseum og Ribe Kunstmuseum.

Pressen skrev:
Fremragende indblik i og overblik over en sen skagensmalers virke fra Italien til 
Skagen.           
             Magasinet Kunst

Under overskriften ”Johannes Wilhjelm – fra Italien til Skagen” kaster Skagens 
Museum nyt lys på en i mange år overset og glemt maler ved en smuk særudstil-
ling i Skifer-salen.        
            Kunstavisen

Udstillingen blev støttet af:
De Lolland-Falsterske Venstreblade af 1914’s Fond, Dronning Margrethes 
og Prins Henriks Fond, Fuglsang Kunstmuseums Venner, Klostermarksskolen, 
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Landsdommer 
V. Gieses Legat, Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond, Nikolai og Felix Fonden, 
Ny Carlsbergfondet, Oticon Fonden, Øllingsøe-Fonden.
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Mesterværker  
-Krøyer på bestilling

25. maj – 8. september 2019
Et mangeårigt drømmescenarie blev til virkelighed, da fem af P.S. Krøyers største 
gruppeportrætter kunne samles under ét tag på Skagens Museum i sommeren 
2019. Tre af hovedværkerne hænger til dagligt steder, hvor offentligheden ikke 
har adgang, og to af værkerne, Fra Københavns Børs og Videnskabernes Selskab, 
har stort set aldrig forladt deres plads i deres respektive institutioner. Det kræv- 
ede en planlægning og transport ud over det sædvanlige at få de enorme værker 
håndteret og transporteret gennem landet. Historien om de fem hovedværker 
blev fortalt ved hjælp af en række studier og skitser, som gjorde det muligt at føl-
ge hvert enkelt skridt i Krøyers proces op til færdiggørelsen af de monumentale 
værker.  

Til udstillingen blev der lavet en omfattende research, som bl.a. resulterede i 
et samlet personregister over de 194 personer, der er portrætteret i værkerne. 
De blev hver især præsenteret med navn og en beskrivelse af deres rolle i 
samfundet. 

Udover at vise Krøyers overlegenhed i komposition, rumdimensionering og 
lysvirkning giver værkerne også et sjældent interessant indblik i erhvervs- og 
finanslivets elite i 1800-tallet. Når man betragter Krøyers gruppeportrætter, 
kommer man helt tæt på de industrielle stormoguler, finansmændene og den 
kulturelle elite. Der er historier om bryggerier og gæringsprocesser, damp- 
maskiner og telegrafoner og bitre intriger mellem zoologer. 

Udstillingen bød også på en nyskabelse i den personlige formidling. En muse-
umsvært var til stede i udstillingen, parat til at svare på spørgsmål og fortælle om 
værkerne til videbegærlige gæster. 

De mange bestræbelser var ikke forgæves. Folk strømmede til, og den sidste 
dag i juli var der på Skagens Museum så mange gæster som aldrig før på en  
enkelt dag i nyere tid. 

Udstillingen blev støttet af Arne V. Schleschs Fond, Augustinus Fonden, 
Beckett-Fonden, Dansk Tennis Fond, Knud Højgaards Fond, 
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Lemvigh-Müller Fonden, 
Lizzi og Mogens Staal Fonden, Det Obelske Familiefond, 
Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat, Spar Nord Fonden, Toyota-Fonden 
og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. 

Admiralens 
fødselsdag
6. april 2019 – 20. september 2020
Skagensmalerne holdt af fester, og de kunne skrive sjove lejlighedssange. Langt 
de fleste findes ikke mere, men der er en markant undtagelse. En sang, digtet af 
en række af Skagens faste kunstnere og nedskrevet af Anna og Michael Ancher 
i anledning af Annas bror John Brøndums 24-års fødselsdag, er bevaret for  
eftertiden sammen med syv karikaturtegninger, som P.S. Krøyer fremstillede til 
formålet. 

Fødselsdagen blev fejret den 17. september 1884, hvor tegningerne blev hængt 
op – sandsynligvis belyst bagfra, og sangen uddelt og sunget. 

Krøyers tegninger og de syv vers, som kunstnerne havde skrevet, blev vist i 
Skagens Museums Grafiksal, ledsaget af en (nutidig) lydoptagelse af sangen, 
med tilhørende bægerklang. 

Den originale sangtekst var udlånt af Det Kgl. Bibliotek til udstillingen. 
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JEG ER HAV
- Holger Drachmann med pen og pensel

28. september 2019 – 24. maj 2020
Havet er det dominerende motiv i maleren og digteren Holger Drachmanns livs-
værk. I det evigt foranderlige hav fandt Drachmann et belejligt stof, som kunne 
spejle hans temperament i både digtning og malerkunst. Drachmann var uddan-
net marinemaler fra kunstakademiet og udgik således af guldaldertraditionen, 
der forfinede det maritime maleri i løbet af det 19. århundrede. Men Drachmann 
var også påvirket af nye strømninger fra det europæiske fastland, hvor især den 
franske naturalisme gjorde op med borgerskabets idealer og søgen mod har-
moni. Gennem Drachmanns litterære skildringer af havet fandt han plads blandt  
Det Moderne Gennembruds mænd.

JEG ER HAV undersøgte havet som motiv i Drachmanns malerier med per-
spektivering til hans omfattende digtning og til det livseksperiment, han som 
kompromisløs boheme kastede sig ud i. Udstillingen samlede ca. 70 værker af 
Drachmann fra Skagens Kunstmuseers tre huse samt genstande fra Drachmanns 
hjem. Det var således første gang, værkerne kunne opleves samlet, og nogle af 
værkerne blev endda vist for første gang. Dertil kom vigtige imageskabende ele-
menter fra Drachmanns liv og arbejde: skrivebordet, malergrejet, cigarkassen og 
tøjet. Arkitekt og lektor ved Aarhus Arkitektskole Chris Thurlebourne skabte et 
unikt udstillingsdesign, der underbyggede temaerne i JEG ER HAV. I forbindelse 
med udstillingen blev der udgivet et forskningsbaseret katalog med kunstneren 
og havet som omdrejningspunkt.

Pressen skrev:
“Skagens Museum viser en fantastisk og fokuseret udstilling om, myten, maleren 
og digteren Holger Drachmann“,  
    
      Kristeligt Dagblad. 15.10.2019

“Det er mørkt og energisk og med en utæmmet kraft. […] Lige der viser det, hvor 
væsentlig en Skagen-maler, Holger Drachmann var“     
  
      Nordjyske. 22.11.2019

“I Skagen udfoldes dramaet hos Holger Drachmann i smuk iscenesættelse“ 

      
        Jyllands-Posten 13.12.2019

Udstillingen blev støttet af:
A.P. Møller Fonden, Arne V. Schleschs Fond, Boghandler Henning 
Clausens Fond, Dansk Tennis Fond, Lademanns Fond, Overretssagfører 
L. Zeuthens Mindelegat
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HOLGER DRACHMANN Udsigt fra mit atelier. Snestorm. 1906. Skagens Kunstmuseer. 
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Axel Lochers 
teaterstatuetter
I foråret 2019 blev Hjørnerummet på Skagens Museums førstesal dedikeret til 
museets samling af Axel Lochers teaterstatuetter. I forbindelse med opsætnin-
gen af udstillingen modtog museet en fantastisk donation på seks statuetter fra 
kunstnerens slægtning Vibeke Lehn. Denne uvurderlige gave gjorde det muligt at 
udstille i alt 34 unikke figurer. De blev iscenesat sammen med fotos fra Lochers 
liv og arbejde samt en stumfilm med skuespilleren Olaf Poulsen, optaget i gar-
deroben på Det kongelige Teater i 1913, hvor han forbereder sig på rollen som  
Per Degn i Ludvig Holbergs komedie Erasmus Montanus. 

Axel Locher (1879-1941) markerede sig i begyndelsen af 1900-tallet som en 
fremtrædende billedhugger. Han var søn af skagensmaleren Carl Locher og til-
bragte som sin fader ofte tid i byen. Som 12-årig blev Axel Locher elev af Vilhem 
Bissen og blev i 1894 optaget på kunstakademiet i København. Som ung billed-
hugger blev Axel Locher tilknyttet porcelænsfabrikken Bing og Grøndahl under  
J.F. Willumsens kunstneriske ledelse. Efter Verdensudstillingen i 1900 forlod  
Axel Locher fabrikken, men fortsatte med at formgive porcelænsfiguriner til både 
Bing og Grøndahl og Den kongelige Porcelænsfabrik. Han deltog i udsmyknin-
gen ved genopførelsen af Christiansborg og udførte bl.a. de otte monumentale  
statuer, der kroner Christiansborgs spir.

Fra sit barndomshjem var Locher bekendt med skuespillere som Olaf Poulsen. 
Senere blev sangere, skuespillere og dansere fra Det kgl. Teater og andre af 
Københavns scener hans foretrukne motiv i en omfangsrig række af teater-
statuetter i gips. Teaterstatuetterne blev skabt over en periode på omkring 30 
år i et nært samarbejde med hustruen Jo Hahn Locher, der malede figurerne. 
Statuetterne er et bemærkelsesværdigt og anderledes livsværk i dansk kunst.

En enestående 
samling i  
Anchers Hus 
Anchers Hus på Markvej i Skagen gemmer på et hav af skjulte skatte. I skuffer og 
skabe, kister og skrin ligger familien Anchers personlige ejendele – sådan som 
de har gjort det siden familiemedlemmerne Anna, Michael og Helga var i live og 
boede i huset. Helga Ancher døde i 1964 og havde ingen arvinger, så huset blev 
overtaget af Helga Anchers Fond.

Sammenlægningen af Anchers Hus med Skagens Kunstmuseer i 2014 gav start-
skuddet til et stort arbejde med at registrere og forske i både kunstværker og 
kulturhistoriske genstande i Anchers Hus. Med en generøs bevilling fra Slots- og 
Kulturstyrelsen har museet i 2019 indledt en fokuseret indsats, der munder ud i 
en komplet gennemgang af samlingen i kunstnerhjemmet. Arbejdet har resulte-
ret i både overraskende – somme tider finurlige – fund og i en dybere forståelse 
for familiens privatliv og arbejde. 

Over 2.000 genstande er nu blevet fotograferet og registreret med oplysninger 
såsom betegnelse, beskrivelse, mål, materiale, aktuel placering og proveniens. 
Næste skridt er – på baggrund af denne viden – at foretage en faglig vurdering 
af hver enkelt genstands relevans for museet. Det vil i hvert tilfælde føre til en 
beslutning om, hvorvidt genstanden skal inventariseres – det vil sige optages i 
samlingen – eller udskilles. 

Med den større indsigt i kunstnerfamiliens ejendele åbner der sig bogstaveligt 
talt nye døre for videreudvikling af formidlingen i huset, såvel som på museet  
generelt. En basisregistrering som denne lægger desuden grundstenen til ny 
forskning omkring familien Ancher, deres kunstnerkolleger og deres samtid. 
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LAURITS TUXEN Aftenselskab i atelieret på Strandvejen. 1905. Skagens Kunstmuseer. FOTOGRAF Riccardo Buccarella
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Nyerhvervelser
Oscar Herschend
Råbjerg Mile en solskinsdag. 1882. Olie på lærred, 54,4 x 80 x 6,8 cm 
SKM2083
Dette værk blev erhvervet på auktion. Oscar Herschend var blandt de tidlige medlemmer af den 
spirende kunstnerkoloni i Skagen, hvortil han ankom i 1878 for første gang. Han debuterede på 
Charlottenborgs Forårsudstilling med to værker fra Skagen i 1880, men døde allerede i 1891 kun 38 
år gammel, hvorfor der ikke findes mange værker af ham i omløb. I Skagens Kunstmuseers samling 
føjer det nyindkøbte værk sig til fem andre af kunstnerens værker, der allerede findes i samlingen.

Laurits Tuxen
Aftenselskab i atelieret på Strandvejen. 1905. Olie på lærred, Bruttomål: 160,5 x 201 cm 
Erhvervet i 2019 med støtte fra Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet.
SKM2084
Maleriet har i mange år stået højt på listen over værker, som museet har ønsket at erhverve, og med 
generøs støtte fra Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet lykkedes det endelig. Købsaftalen blev 
indgået med den hidtidige private ejer. Laurits Tuxen er en væsentlig og talentfuld skagensmaler, og 
det nyindkøbte maleri lukker et hul i museets samling. Værket er i kraft af de portrætterede personer 
og deres forskelligartede baggrund et godt og vigtigt tidsbillede på forholdene midt i en brydningstid 
mellem samtidens politiske og kulturelle nøglepersoner. Dertil er det et godt eksempel på tidens sel-
skabsbilleder. Det var en udbredt genre i perioden omkring år 1900. Også Krøyer har malet sådanne 
selskabsbilleder. Fra Tuxens hånd kendes kun to af slagsen. Dette værk er det ene, det andet er Man 
rejser sig fra bordet fra 1906, der befinder sig i en privatsamling i New York – et maleri, som gæstede 
Skagens Museum i forbindelse med den store Tuxen-udstilling i 2014.

Michael Ancher
Søren Bondhagen med sin stok. U.å. Olie på træ, Brutto: 37,3 x 28,2 cm
SKM2085
Værket blev købt på auktion og er et fint eksempel på, hvordan Michael Ancher også kunne arbejde 
med farveopbygning og -sammensætning på en mere moderne vis, end han ellers tilskrives. Motivet 
er Søren Bondhagen, som var en kendt personlighed i Skagen og som bl.a. ernærede sig som om-
vandrende visesælger. 

Anna Ancher
Portræt af Maren Leer. (1902/1903). Olie på mahogni, Brutto: 41,3 x 32,3 x 4,9 cm
Gave 2019 fra Birte Lønstrup, den portrætteredes oldebarn
SKM2082
Maren Leers oldebarn henvendte sig til museet angående en donation af værket, da hun var sid-
ste arving i familien. Maleriet var i 1920 en bryllupsgave fra Anna Ancher til den portrætteredes 
søn Ellenhard Emanuel Larsen Lønstrup (1894-1959) og hustru Kristine Marie Schultz (1893-1979). 
Arvingen ønskede værket skulle ”hjem” til museet i Skagen, hvor det bliver sikret for eftertiden. 
Værket forestiller Maren Kristine Leer og er et studie til Et missionsmøde.

Se omtalen af teaterstatuetterne på side 20 i denne årsberetning

DONATIONER 
Axel Locher
Else Højgaard i ukendt rolle. U.å.
Bemalet gips, H: ca. 31 cm 
Gave 2019 fra Vibeke Lehn

SKM2076

Axel Locher
Albert Høeberg som Marsk Stig i 
”Drot og Marsk” af Peter Heise. U.å.
Gips, H: ca. 40 cm
Gave 2019 fra Vibeke Lehn
SKM2077

Axel Locher
Holger Hofman som Jacob Skomager i 
”Jeppe på Bjerget” af Ludvig Holberg. U.å.
Bemalet gips, H: ca. 34 cm 
Gave 2019 fra Vibeke Lehn
SKM2078

Axel Locher
Henrik Malberg som Engstrand i 
”Gengangere” af Henrik Ibsen. U.å.
Bemalet gips, H: ca. 31 cm 
Gave 2019 fra Vibeke Lehn
SKM2079

Axel Locher
Frederik Jensen som Mr. Micawber i 
”David Copperfield” af A.W. Sandberg. (1922 24)
Bemalet gips, H: ca. 32,5 cm 
Gave 2019 fra Vibeke Lehn
SKM2080

Axel Locher
Teaterstatuette. U.å.
Ler, H: ca. 32,5 cm
Gave 2019 fra Vibeke Lehn
SKM2081

ANNA ANCHER Portræt af Maren Leer. (1902/1903). Skagens Kunstmuseer
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DEPONERINGER 
BRØNDUMS HOTEL
HAF9000 HELGA ANCHER Kunstnerens mor og mostre, set i profil. (1934/1935)

RIBE KUNSTMUSEUM
HAF3180 MICHAEL ANCHER Skitse til ”En Barnedaab”. Formodentlig 1883
HAF5149 MICHAEL ANCHER Frøken Arvidsen
SKM282 MICHAEL ANCHER Anna Ancher bærer Helga over dåben. 1887
SKM315 MICHAEL ANCHER En barnedåb. Studie. (1886)

UDLÅN 
SKOVGAARD MUSEET
Dannebrog - myten, der faldt ned fra himlen, 5. okt. 2019 – 19. januar 2020
 

HAF3113 ANNA ANCHER Fødselsdag. En kvinde for enden af et bord med lys og flag, u.å
SKM1068 AKSEL JØRGENSEN D/S Kong Haakons ankomst til Frederikshavn med 
  Holger Drachmanns urne 26. januar 1908, 1908
SKM542 MARIE HENRIQUES Søndag morgen i Skagen Vesterby, 1932
SKM1419 ARNOLD KROGH Udsigt fra Klitgården. Uvejr, 1923

MUSEUM KUNST DER WESTKÜSTE
10 Years MKdW, 14. juli 2019 - 30. januar 2020

SKM389 P.S. KRØYER Hip, hip, hurra!, 1888
SKM443 ANNA ANCHER Aftenbøn, 1888
SKM699 CARL LOCHER Ageposten, 1885
SKM846 ANNA ANCHER Pigen i køkkenet, 1883-86
SKM917 P.S. KRØYER En hvid båd i strandkanten. Lys sommeraften, 1895
SKM1210 ANNA ANCHER Interiør. Brøndums anneks, 1916-17
SKM1246 ANNA ANCHER Frokost før jagten, 1903
SKM1329 MICHAEL ANCHER En syg ung pige, 1882-83
SKM1700 FRITS THAULOW Hjemvendte fiskere. Skagen, 1879

NIVAAGAARD
Viggo Johansens akvareller, 27. juni - 1. september 2019

SKM323 VIGGO JOHANSEN Hede ved Skagen
SKM324 VIGGO JOHANSEN Køer på en mark en solskinsdag nær den gamle kirke 
SKM326 VIGGO JOHANSEN Udsigt over klitter og marker mod Skagens fyrtårn og huse i Østerby 
SKM361 VIGGO JOHANSEN Landskab, Skagen 
SKM393 VIGGO JOHANSEN Ved vejen mod plantagen
SKM395 VIGGO JOHANSEN Brændinger mod stranden 
SKM397 VIGGO JOHANSEN Heden set mod Østerby 

Deponeringer  
og udlån i 2019

SKM420 VIGGO JOHANSEN Landskab fra Kandestederne 
SKM325 VIGGO JOHANSEN Vej gennem heden ved aften 
SKM391 VIGGO JOHANSEN Ved Brovandene 
SKM394 VIGGO JOHANSEN Nybyggerhuse på heden 
SKM396 VIGGO JOHANSEN Fra Vesterby nær plantagen
SKM1040 VIGGO JOHANSEN Lille Rolighed og plantagen set fra nord 
SKM1880-1 VIGGO JOHANSEN Ko i landskab, Refsnæs
SKM421 VIGGO JOHANSEN Hus med mølle, Kandestederne
SKM781 VIGGO JOHANSEN Både på stranden
SKM1880-2 VIGGO JOHANSEN Hjertvik, Norge
SKM419 VIGGO JOHANSEN Indgangen til Vester Bendsens Hus, kunstnerens bolig
SKM1667-4 VIGGO JOHANSEN Landskab med høstarbejder 
SKM684 VIGGO JOHANSEN Både tørrer sejl på Skagen Sønderstrand ud for Vesterby
SKM1125 VIGGO JOHANSEN Skitsebog fra Skagen 
SKM1126 VIGGO JOHANSEN Skitsebog fra Skagen
SKM1127 VIGGO JOHANSEN Skitsebog med studier til ”Fangsten deles” 
SKM1667-7 VIGGO JOHANSEN Ved havnen i Dragør
SKM1667-51 VIGGO JOHANSEN Landskab. Hjertvik, Norge, 
SKM1667-78 VIGGO JOHANSEN Landskab med bygninger. Anticoli, Italien
SKM1667-79 VIGGO JOHANSEN Landskab med bygning. Hjertvik, Norge
SKM1667-80 VIGGO JOHANSEN Skovlysning
SKM1667-81 VIGGO JOHANSEN Landskab
SKM1667-94 VIGGO JOHANSEN Sovende får, Middelfart
SKM1667-123 VIGGO JOHANSEN Køer i landskab. Tyresö, Sverige
SKM1667-124 VIGGO JOHANSEN Studie af hest og fugle. Tyresö, Sverige
SKM1667-125 VIGGO JOHANSEN Studie af hest. Tyresö, Sverige
SKM1667-128 VIGGO JOHANSEN Landskab med sten
SKM1667-131 VIGGO JOHANSEN Ko i landskab. Tyresö, Sverige
SKM1667-132 VIGGO JOHANSEN Landskab
SKM1667-151 VIGGO JOHANSEN Landskab. Tyresö, Sverige
SKM1667-165 VIGGO JOHANSEN Landskab. Tyresö, Sverige
SKM1667-168 VIGGO JOHANSEN Fra Kerteminde
SKM1667-169 VIGGO JOHANSEN Køer i landskab
SKM1667-170 VIGGO JOHANSEN Træer
SKM1667-174 VIGGO JOHANSEN Landskab, Dragør
SKM1667-176 VIGGO JOHANSEN Køerne kommer hjem, Dragør
SKM1667-177 VIGGO JOHANSEN Samtale
SKM1667-184 VIGGO JOHANSEN Græssende hest
SKM1667-187 VIGGO JOHANSEN Vej gennem landskab. Tyresö, Sverige
SKM1667-188 VIGGO JOHANSEN Landskab med skyer. Tyresö, Sverige
SKM1667-196 VIGGO JOHANSEN Bygning i landskab
SKM1667-197 VIGGO JOHANSEN Ved fontænen
SKM1667-199 VIGGO JOHANSEN Aftenhimmel, Dragør
SKM1667-203 VIGGO JOHANSEN Mennesker i landskab
SKM1667-209 VIGGO JOHANSEN Heste på vejen
SKM1667-222 VIGGO JOHANSEN Studie af and, Dragør
SKM1667-227 VIGGO JOHANSEN Liggende ko, Svinkløv
SKM1667-228 VIGGO JOHANSEN Heste ved vandtrug
SKM1667-231 VIGGO JOHANSEN Studie af køer. Tyresö, Sverige
SKM1667-234 VIGGO JOHANSEN Studie af køer. Tyresö, Sverige
SKM1667-231 VIGGO JOHANSEN Studie af køer. Tyresö, Sverige

LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM
Å hjemme seg, 1. maj - 15. november 2019

DRH582 AGNES SLOTT-MØLLER Ridderen og jomfruen under linden, 1900-1903
SKM1369 MARIE KRØYER Interiør med syende pige
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Konservering
Med de mange og forskelligartede opgaver, Skagens Kunstmuseers konser-
veringsværksted varetager, er det svært at forestille sig, at værkstedet kun har 
eksisteret siden 2016. Bevaring og restaurering af kunstværker er blevet en selv-
stændig kerneaktivitet for museet. Private ejere af kunstværker har også mulig-
hed for at trække på denne ekspertise, og det giver tilmed museet adgang til en 
indtægtskilde.

De gode erfaringer har ført til, at der nu iværksættes en opgradering af værk-
stedets tekniske installationer. Med økonomisk støtte fra ENV-Fonden anskaffer 
museet et lavtryksbord og en sprøjtekabine. Nyanskaffelserne gør det muligt for 
museet at påtage sig opgaver, som hidtil måtte løses uden for museets rammer. 
Det gælder eksempelvis større strukturelle behandlinger af lærredsmalerier eller 
fernisering af værker i forskellige størrelser. 

Konserveringsværkstedet har en nøglerolle, når der aftales udlån af værker fra 
Skagens Kunstmuseer til andre museer i ind- og udland. Der skal udarbejdes 
tilstandsrapporter, og i nogle tilfælde skal værkerne have en klargøring, så de er 
tjenlige til at blive både transporteret og udstillet langt væk hjemmefra. På det 
punkt var 2019 et år med livlig aktivitet. Den største operation var forberedelsen 
af den store Anna Ancher-særudstilling, som først vises på Statens Museum for 
Kunst, derefter i Skagen og senere i Lillehammer, Norge. Langt de fleste af vær-
kerne i udstillingen hører til Skagens Kunstmuseers samling.

Andre af museets værker blev udlånt til Nivaagaards Malerisamling, til Museum 
Kunst der Westküste på øen Föhr i Tyskland, til Lillehammer Kunstmuseum og til 
museer i Tokyo samt Yamaguchi i Japan. 

Særudstillingen JEG ER HAV – Drachmann med pen og pensel gav anled-
ning til at fremdrage nogle værker, som i årtier lå uberørt i Drachmanns Hus. 
Nogle af værkerne var i kritisk tilstand. Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen 
blev værkerne restaureret og konserveret, så de var klar til at indgå i den store 
Drachmann-udstilling. 

Konservering af Holger Drachmanns Venezia, til udstillingen JEG ER HAV

Forberelse af værker til den store Anna Ancher-udstilling
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Konservatoren undersøger P.S. Krøyers Fra Københavns Børs. Maleriet tilhører Dansk Erhverv. 
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Sådan passer vi på 
bygninger og haver
Museumsoplevelsen får flere dimensioner, når man går fra udstillingsbyg-
ningen ud i museumshaven og videre til de to kunstnerhjem Anchers Hus  
og Drachmanns Hus. Haverne, de historiske bygninger og deres interiør giver 
næsten uudtømmelige muligheder for nye sanseindtryk. 

Skagens Kunstmuseer er hele tiden på jagt efter kreative idéer til at skabe  
aktivitet både inde og ude, med respekt for de begrænsninger, der følger af byg-
ningsfredning og pligten til at beskytte alle museumsgenstande mod fysiske 
påvirkninger. Aktiviteterne kan være med til at formidle vores viden om skagens-
malernes liv og arbejde, og de bidrager til at skabe liv og glæde i det bymiljø, vi 
er en del af.

Det er somme tider en balancegang at forene de forskellige hensyn. På de sto-
re museumsdage er der tæt trafik af gæster ind og ud af bygningerne – i al slags 
vejr. Et vist slid er uundgåeligt, og der er risiko for, at man uforvarende kommer til 
at skade enten bygninger eller genstande. Den risiko skal minimeres, og derfor 
må tilstrømningen – specielt i de to kunstnerhjem – fordeles og styres på en  
fornuftig måde. Det er baggrunden for, at der er indført nye retningslinjer for stør-
relsen af de grupper, der besøger Anchers Hus og Drachmanns Hus. 

I forbindelse med udarbejdelsen af nye strategier arbejdes der med en mere 
langsigtet opgradering af de faciliteter, de besøgende har gavn af, specielt ved 
de to kunstnerhjem. Udfordringen er, at der kun kan foretages begrænsede ind-
greb i de fredede bygninger, samtidig med at museumsgæsterne med rette  
forventer tidssvarende forhold, når det gælder garderobe, toiletter og besøg i 
café. Udviklingen af nye idéer i formidlingen må heller ikke komme til kort. Men 
sådanne tiltag er kostbare, og udførelsen må derfor tilpasses til den finansiering 
og øvrige ressourcemængde, der står til rådighed. 
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Ud over rampen
1327 omvisninger, havevandringer, værkstedspakker, malerskoler og øvrige  
arrangementer blev i 2019 gennemført på Skagens Kunstmuseer. Det er en 
væsentlig stigning i forhold til 2018 og viser meget godt den øgede indsats, der 
er blevet gjort på området. 

Særligt to projekter står ud som ganske banebrydende indenfor museumsfor-
midlingen, nemlig Junioromviserne og Den levende Podcast. Som det første 
museum i Danmark tog Skagens Kunstmuseer initiativ til Åben Skole-projektet 
Junioromviser, hvor lokale skoleelever uddannes til omvisere på museet. 
Pilotprojektet blev gennemført i samarbejde med Skoledistrikt Nord. Ti elever 
fra Skagen Skoles 6. og 7. klasse fik undervisning på museet, hvor de blev lært 
op i kunstformidling, med både praktiske og mere teoretiske emner og øvelser. 
Halvdelen af eleverne fortsatte efter undervisningsforløbet i fritidsjob som junior-
medarbejdere på museet. 

En anden nyskabelse var det personlige værtskab, som en af museets kunst-
formidlere påtog sig i to af årets særudstillinger, MESTERVÆRKER – Krøyer 
på bestilling og JEG ER HAV – Drachmann med pen og pensel. I en påklæd-
ning med tydelig reference til udstillingens tema – kjole og hvidt og høj hat i 
MESTERVÆRKER, malerkittel i JEG ER HAV – var Kresten Langvold til stede i ud-
stillingen på skiftende tidspunkter for at fortælle interesserede gæster om de en-
kelte værker. Den personlige og spontane formidling af kunstværkerne var til stor 
glæde for individuelle besøgende.  

Skagens Museum deltog også i Historiedetektiverne i samarbejde med Kulturarv 
Nord, TV 2 og Region Nordjylland. I alt deltog 12 nordjyske 8.- 9. klasser, som 
vandt MIDs formidlingspris.

Formidlingen gik også nye veje i form af arrangementer, der sammenbandt 
kunst- og vinformidling. Med en trænet kunstformidler, der også er uddannet 
sommelier, ved roret blev det en så stor succes, at ”arrangements-sæsonen” 
blev forlænget helt ind til jul – med fulde huse hele vejen igennem. 

Malerskole for børn i bikuben på Skagens Museum

Kunstformidler og Levende Podcast, Kresten Langvold i udstillingen Mesterværker - Krøyer på bestilling
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Junioromvisning på Skagens Museum
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Museet  
i medierne
Digitalisering er et nøgleord i store dele af samfundslivet – og det gælder også 
i museumsverdenen. Ganske vist er den nære og fysiske oplevelse af kunst-
værkerne essensen i et museumsbesøg, og det møde kan ikke overføres til  
et skærmbillede. Men en stigende del af kontakten til Skagens Kunstmuseers 
gæster går igennem digitale medier. Det gælder både på egne platforme og på 
medier, der drives af andre.

Blandt de egne platforme er hjemmesiden skagenskunstmuseer.dk naturlig-
vis flagskibet, hvor man kan finde al den information om Skagens Museum,  
Anchers Hus og Drachmanns Hus, man har brug for. I løbet af et år har hjemme-
siden omkring 150.000 unikke brugere, og rigtig mange af dem er stamgæster 
på siden.

Men vi opsøger også aktivt vores interessenter, fans og potentielle gæster. Et 
månedligt elektronisk nyhedsbrev orienterer om alle begivenheder og nye udstil-
linger, og det bruges også til annoncering af særlige tilbud i museumsbutikken 
med tilhørende webshop.

Alene på Facebook har Skagens Museum, Anchers Hus og Drachmanns Hus 
tilsammen mere end 16.000 fans, en fremgang på næsten 10% i årets løb. I 
den nordjyske region var fremgangen på 43%, hvilket afspejler bestræbelserne 
på at knytte lokalsamfundet tættere til museet. Dertil kommer profiler på bl.a. 
Instagram og Linkedin. De sociale medier har hver deres specifikke bruger- 
gruppe, og de bliver betjent med målrettet information og underholdning.

På Google, Tripadvisor og en række andre platforme kan man finde tusind-
vis af anmeldelser skrevet af gæster, der har besøgt et af husene i Skagens 
Kunstmuseer. En langt overvejende del af dem er positive anbefalinger ledsaget 
af op til fem stjerner. Slår man op i Google, finder man et gennemsnitligt antal 
stjerner på 4,4 i både Skagens Museum og Anchers Hus. Drachmanns Hus 
er med et gennemsnit på 4,3 stjerner også i topklassen blandt Nordjyllands 
seværdigheder.

Også de traditionelle mediehuse med udspring i de store dagblade er i stigende 
grad blevet digitaliseret. Derfor kanaliser Skagens Kunstmuseer en del af an-
nonceringsbudgettet over mod online-annoncering. Synlighed i de trykte medier  
er dog fortsat nødvendig, både i form af betalt annonceplads og ved en aktiv 
servicering af journalister og fotografer, der laver redaktionel omtale af, hvad der 
foregår i de tre huse.

Nordjyske Medier er fortsat mediesponsor for Skagens Kunstmuseer – det er 
en naturlig alliance mellem landsdelens største mediehus og det mest besøgte 
kunstmuseum i Nordjylland. 
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Ny viden om 
skagensmalerne
I 2019 blev der taget store skridt hen mod en stærkere profilering af forsknings-
indsatsen på Skagens Kunstmuseer. 

Et tre-årigt strategisk forsknings- og udstillingssamarbejde blev indgået med 
Musée Marmottan Monet i Paris. Omdrejningspunktet er P. S. Krøyer og hans 
liv og virke i Paris. Museumsinspektør, mag. art. Mette Harbo Lehmann vil sam-
men med den franske kunsthistoriker og tidligere leder af afdelingen for bibliotek 
og dokumentation ved Musée d’Orsay, Dominique Lobstein, arbejde intensivt på 
projektet. Slots- og Kulturstyrelsen støtter samarbejdet med midler til frikøb af 
Mette Harbo Lehmanns arbejdstid, så hun får mulighed for at opnå den akade-
miske ph.d.-grad. Den danske ambassade i Paris er tilknyttet projektet for at sikre 
bredest mulig eksponering i både Frankrig og Danmark.

Udstillingskataloget til JEG ER HAV – Holger Drachmann med pen og pensel  
indeholdt to fagfællebedømte artikler af museets medarbejdere: ”Havet som 
selvportræt” af museumsinspektør Mette Harbo Lehmann og ”Digteren og  
maleren og havet” af kommunikationsmedarbejder, cand. mag. Niels Jarler. 

Kunstfaglig chef, mag. art. Charlotte Linvald bidrog med en fagfællebedømt 
artikel til det katalog, der er udgivet i forbindelse med den store Anna Ancher-
udstilling. Artiklen med titlen ”Modernitetens indre Mission” blev muliggjort af et 
frikøb, finansieret af Novo Nordisk Fonden. Udstillingen åbnede i februar 2020 
på Statens Museum for Kunst og kommer til Skagen i sommeren 2020.

Støttet af Ny Carlsbergfondet og i samarbejde mellem Den Hirschsprungske 
Samling, Skagens Kunstmuseer og Aarhus Universitet har seniorforsker, mag. 
art. Mette Bøgh Jensen siden 1. januar 2018 været ansat som postdoc ved 
Aarhus Universitet, hvor hun forsker i emnet ”Syge piger som motiv i nordisk 
kunst 1850-1900.” 

I den forbindelse har Mette Bøgh Jensen publiceret artiklen ”Hysteriets anatomi. 
En diagnose af Jenny Nyströms ’Konvalescenten’” i Konsthistorisk Tidskrift/ 
Journal of Art History. Hun har også præsenteret sit forskningsemne som  
oplægsholder på en række seminarer og konferencer i ind- og udland. 

MICHAEL ANCHER En syg ung pige. Ca. 1882/83. Skagens Kunstmuseer (beskåret)
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Gode venner  
og sponsorer
Nære relationer mellem museet og dets interessenter er til gavn og glæde for alle 
parter. De tætte forbindelser udspiller sig i medlemsklubben Skagens Museums 
Venner og i Skagens Kunstmuseers erhvervsklub samt ikke mindst i forholdet 
til hovedsponsoren SKAGEN Fondene, som nu i over 10 år har været en trofast 
partner. 

I 2019 besluttede SKAGEN Fondene at fortsætte samarbejdet med Skagens 
Kunstmuseer de næste tre år, med mulighed for yderligere forlængelse. Det  
internationalt orienterede, skandinaviske investeringsselskab bruger skagens-
malernes værker på en kreativ og finurlig måde i deres markedsføring og til den 
generelle branding af selskabet.

I år 2 efter fusionen mellem Skagens Museums Venner og selve museet fortsat-
te den fremgang, der allerede var tydelig året før. Ved udgangen af 2019 havde 
medlemsklubben 2.424 medlemmer, 249 flere end et år tidligere. Medlemmerne 
kan fra 2020 glæde sig over nye fordele, herunder rabat på entré til en række  
arrangementer og muligheden for at tage en gæst med på museum til rabatpris. 

Den 10. juli 2019 blev 60-års dagen for Skagens Museums Venners grundlæg-
gelse markeret med den traditionelle sommerfest i museumshaven. Der var fest-
taler, optræden af barbershopkvartetten HusAAR og frisklavede fiskefrikadeller 
til alle. 

Løftet til medlemmerne af erhvervsklubben er, at de kan deltage i mindst ét VIP-
arrangement i årets løb og mindst to arrangementer for GULD-medlemmerne. 
Blandt begivenhederne i 2019 var en eksklusiv finissage i særudstillingen 
Johannes Wilhjelm – fra Italien til Skagen, en præsentation af nyindkøbte vær-
ker og en ”sneak preview” på tekstilkunstneren Signe Emdals juleudsmykning i 
Brøndums spisesal – i alle tilfælde ledsaget af lidt godt til ganen og en forfriskning.

Medlemmerne af erhvervsklubben var desuden flittige gæster til ferniserin-
gerne på årets tre store særudstillinger i skifersalen. I erhvervslivet er der sti-
gende interesse for samarbejdet med Skagens Kunstmuseer. Det ytrer sig i 
en medlemsfremgang fra 46 til 54 medlemmer – 1/3 af medlemmerne har 
tegnet GULD-medlemskab. 

GULD-medlemmer:
Brøndums Hotel
Carlsberg Danmark
Color Hotel Skagen
Ejendomsmæglerfirmaet Calundan
Ecco Print
FF Skagen
Gudrun og Palle Mørchs Mindefond
MTAB Danmark A/S
MogM Computer Consult A/S
Nordjyske Bank
Skagenfood A/S
Skagen Havn
Skagen Bamsemuseum
Skagen Beton
Steen Jørgensen El-installation A/S
Thrane Erhverv A/S
Tommy C Holding ApS
Werner Larsson Fiskeeksport

SØLV-medlemmer:
BDO Skagen
Bruun Rasmussen Kunstauktioner
Bygholm Wood
COWI
Dahl Advokatfirma
Dansk Erhverv
Dinesen Floors A/S
Drømmeland A/S
EDC Ole Bo, Skagen
H.J. Kontorcenter
Hjorths Badehotel
HjulmandKaptain
Hotel Petit, Skagen
KABBELTVED Advokatfirma
Kaihøj Ejendomme 
Karstensens Skibsværft
Kvadrat
Lars D. Nielsen og Søn
Laurentius Skagen
LBB3
Nordlab
Ole Johansen A/S
PBI Holding A/S
Saga Shipping A/S
Sikring Nord
Skagen El-tekniq
Skagen Fiskerestaurant
Skagen Kasse- og Plastfabrik A/S
Sparekassen Vendsyssel
Skagerak
Slagter Munch
Spar Nord Skagen 
Stiftung Föderung dänischer Kunst  
in Südschleswig
Svallerhuset
Söderberg og Partners
Viking 1914 A/S
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Arrangement for Skagens Museums Venner i anledningen 60 års-dagen i Skagens Museums have
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Aktiviteter hele 
året, inde og ude
Skagensmalerne kunne godt finde ud af at holde fester. Måske ville de alligevel 
have gnedet øjnene, hvis de havde set, hvor mange forskellige aktiviteter, der i 
moderne tid finder sted i deres gamle nabolag. 2019 var et begivenhedsrigt år, 
når det gælder TV-optagelser, foredrag, koncerter og fejring af mærkedage på 
Skagens Museum, i de to kunstnerhjem og i de tilhørende haver.

Mange af årets begivenheder kommer i stand på baggrund af henvendelser ude-
fra. Andre udspringer af et initiativ fra museets egne medarbejdere. Fælles for 
dem er, at de skaber liv og interesse omkring skagensmalernes kunst, og at de 
bidrager til en god udnyttelse af de kræfter og ressourcer, Skagens Kunstmuseer 
råder over. 

Når kunstværkerne danner baggrund for formidling af viden inden for andre disci-
pliner, så går det hele op i en højere enhed. Det var tilfældet, da videnskabshistori-
keren Carl Henrik Koch foran Krøyers store skildring af et møde i Videnskabernes 
Selskab fortalte om selskabets historie og udvikling. Lidt vanskeligere er det at 
trække en rød tråd fra kunst til vin, men det lykkedes suverænt for kunstformidler 
Kresten Langvold, der trak fulde huse ved en række arrangementer i sommerens 
og efterårets løb. 

Også andre af museets medarbejdere øste gavmildt af deres viden om konser-
vering og registrering af de kunstværker og genstande, der helt håndgribeligt gør 
skagensmalerne nærværende for nutidens publikum.

Modtager af Drachmann-legatet 2019 Kim Leine

Foredrag ved museumsinpektør Caroline Bøjesen Schmidt Andersen 
om genstande fra Anchers Hus, i anledning af Helga Anchers fødselsdag
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Zapolski-strygerne på Skagens Museum

I over 50 år har Drachmanns Hus dannet ramme om underholdende sommeraf-
tener. De traditionsrige ensembler Drachmannkvartetten og Drachmannpigerne 
sørgede for, at digterens værker blev præsenteret i originale omgivelser. I  
forbindelse med den store særudstilling JEG ER HAV blev nogle af Drachmanns 
tekster fortolket på en helt ny og moderne måde, takket være et besøg af den  
Los Angeles-baserede danske musiker Victoria Cecilia.

Unge talenter prægede den musikalske sæson med koncerter, der kaldte store 
følelser frem blandt tilhørerne. De 42 medlemmer af Zapolski-strygerne fyldte 
museumssalene med vellyd, og Fredensborg Slotskirkes Pigekor beviste med 
et alsidigt program, hvorfor koret regnes blandt Danmarks absolut bedste inden 
for genren. 

Samarbejdet mellem Skagens Kunstmuseer og Kulturhuset Kappelborg resulte-
rede i to enestående smukke koncerter med klassisk musik i Plesner-salene på 
Skagens Museum. En lille snes unge operasangere gav prøver på deres talent 
som led i en international Master Class, der forventes at blive en årligt tilbage-
vende begivenhed i Skagen. Det er også meningen, at Skagens første kammer-
musikfestival skal have en årlig reprise. Begge koncerter blev overværet af et 
begejstret publikum, der fik stillet lignende musikalske oplevelser i udsigt for de 
kommende år.

En af sangerne, Lise Robenhagen Hjørne, vendte nogle uger senere tilbage til 
Skagens Museum med et rent Claude Debussy-program, som tjente til at trække 
paralleller mellem impressionismen i musikken og i malerkunsten. 

Hen mod slutningen af året blev to andre traditioner holdt i hævd: en julekoncert 
med operasanger Jens-Christian Wandt og en pyntning af Brøndums spisesal 
under titlen Træet pyntes. Årets juleudsmykning var skabt af tekstilkunsthånd-
værkeren Signe Emdal, der med sine ”tapestrier” tog udgangspunkt i farver og 
stemninger fra to malerier malet af Anna Ancher og Michael Ancher.

Opera Master Class 2019 på Skagens Museum
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Udsmykning i Brøndums spisesal i forbindelse med Træet Pyntes af kunsthåndværkerSigne Emdal
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Butik og café
Det hører med til en fuldendt museumsoplevelse, at man kan styrke sig med et 
måltid mad eller købe en bog, en gaveartikel eller en brugsting, der giver gode 
erindringer om besøget. På Skagens Kunstmuseer er filosofien bag driften af 
både butik og caféer, at de skal være en integreret del af museet. Udvalget af  
varer skal ideelt set have en relation til skagensmalernes liv og arbejde, og det 
skal være præget af en høj håndværksmæssig kvalitet. 

De kunstfaglige aktiviteter virker som en inspirationskilde for personalet i butik og 
café. Samtidig skal der være en kommerciel fornuft i driften, så butik og caféer er 
med til at bære de fælles omkostninger.

Både butiks- og cafédriften har i 2019 i høj grad opfyldt de strategiske målsætnin-
ger. Butikssortimentet udvikles løbende og tilpasses til de aktuelle særudstillin-
ger. Mange af varerne udbydes også i en webshop, der lige som den fysiske butik 
oplever en stigning i aktivitetsniveauet og fremgang i omsætningen. 

Blandt de mest populære varer er de reproduktioner, som museet selv indrammer. 
Målt i antal er det de små souvenirs, der omsættes hurtigst. Mange af butikkens 
varer er designet i samarbejde mellem producenten og Skagens Kunstmuseer, 
og de kan i flere tilfælde kun købes i Skagen eller i webshoppen. 

Caféerne i hhv. Havehuset på Brøndumsvej og i Saxilds Gaard ved siden af 
Anchers Hus har haft en travl sommersæson, godt hjulpet af de høje besøgs-
tal på museet. De to caféer har hver deres særkende. Caféen i museumshaven  
drives af Brøndums Hotel under en forpagtningsaftale, i en bygning, der engang 
var ægteparret Anna og Michael Anchers første fælles bolig. Ved siden af Ancher-
familiens senere bolig driver museet selv Anchers Café, som tilbyder hjemmebag 
og små frokostretter fremstillet af økologiske råvarer. Begge caféer har opnået 
stor popularitet. De besøges både af museumsgæster, der trænger til en kunst-
pause, og af andre turister og lokale beboere, der påskønner rare omgivelser og 
god mad. 
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Økonomi  
og statistik

STRUKTUR
Skagens Kunstmuseer er en selvejende institution og har status som statsaner-
kendt museum. De museale opgaver følger af museumsloven. De er beskrevet i 
museets vedtægter og varetages af Skagens Kunstmuseer S/I. Den selvejende 
institution ejer Skagens Museums Ejendomsselskab ApS, som har til formål at 
eje museumsbygningerne. Derudover er der etableret et indkøbsfælleskab så-
ledes at drift og vedligeholdelse af bygningerne betales af Skagens Museums 
Ejendomsselskab ApS, mens Skagens Kunstmuseer S/I betaler husleje til ejen-
domsselskabet. Mellem de to selskaber er der udelukkende ”koncerninterne” 
transaktioner, så nedenstående summariske præsentation af regnskabstal ved-
rører alene Skagens Kunstmuseer S/I.

ØKONOMISK STYRING
Skagens Kunstmuseer lægger stor vægt på en effektiv risikostyring og de dertil 
hørende interne kontroller, som udmønter sig i politikker, forretningsgange og an-
dre retningslinjer. Den overordnede håndtering af museets økonomi sigter på en 
solid finansiering og optimering af arbejdskapitalen. 

–  Investeringsstrategien er indrettet således, at der er mindst mulig risiko for 
  huling 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 museets arkiver, hvad enten de gælder medarbejderne eller eksterne 
personer. Reglerne giver medarbejderne klare instruktioner i en sikker hånd-
tering af de fortrolige personlige oplysninger, Skagens Kunstmuseer råder 
over, og sikrer overholdelsen af lovgivningen på området.

–  Indkøbspolitikken forpligter indkøberne til at handle økonomisk ansvarligt, så 
der tages hensyn til likviditet, arbejdskapital, økonomisk effektivitet og virk-
somhedens 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 godkend- 
else og udførelse af betalinger.

BÆREDYGTIGHED
Driften af bygninger og sikringen af de uvurderlige kunstværker i museets sam-
ling nødvendiggør et betydeligt energiforbrug. Skagens Kunstmuseers ledelse er 
meget opmærksom på at minimere udledningen af drivhusgasser, og museets 
medarbejdere bestræber sig i det hele taget på en ansvarsbevidst adfærd, der 
både er økonomisk og miljømæssigt bæredygtig.

Bestræbelserne har indtil nu givet gode resultater i form af besparelser og  
mere effektiv udnyttelse af energianlæggene. Skagens Museums varmeveksler 
blev udskiftet i 2019, hvilket medvirkede til en besparelse på over 100.000 kr. på 
varmeforbruget i 2019. 

Museets solcelleanlæg har ligeledes bidraget til en begrænsning af CO2-
udledningen. Anlægget producerede i 2019 61,81 MWh, hvilket svarer til 14,75 % 
af det årlige forbrug på museet.

SKAGENS KUNSTMUSEER S/I 
FORENKLET RESULTATOPGØRELSE I 1000 KR.

      2019  2018
Statstilskud jf. museumsloven   1.751 5,8% 1.764 6,6%

Drifts- og investeringstilskud    
fra Frederikshavn Kommune   3.843 12,7% 3.744 14,1%

Øvrig offetnligt tilskud    214 0,7% 375 1,4%

Ikke-offtenlige tilskud    4.647 15,4% 2.200 8,3%

Entreindtægter     12.573 41,6% 11.557 43,5%

Butik og café     5.270 17,46% 4.490 16,95%

Andre indtægter herunder 
finansielle indtægter    1.944 6,4% 2.430 9,1%

Indtægter i alt     30.242 100,0% 26.560 100,0%

Personaleomkostninger    -16.586  55,1% -15.550  58,8%

Drift og vedligeholdelse af bygninger  -2.535  8,4% -3.145  11,9%

Samlingens forvaltning    -303  1,0% -260  1,0%

Undersøgelse og erhvervelse   -1.859  6,2% -397  1,5%

Konservering     -310  1,0% -76  0,3%

Udstillinger     -1.954  6,5% -903  3,4%

Anden kulturel formidling   -1.143  3,8% -1.056  4,0%

Administration     -1.108  3,7% -1.468  5,5%

Butik og café     -2.576  8,6% -2.024  7,6%

Hensættelse til særlige formål og byggeri -1.748  5,8% -1.588  6,0%

Omkostninger i alt    -30.122 100,0% -26.467 100,0%

Årets resultat     120  93

ØKONOMISK RESULTAT I 2019
Væksten i antallet af gæster (se nedenfor) har sammen med en stram styring af 
omkostningerne givet et meget tilfredsstillende økonomisk resultat af driften i 
Skagens Kunstmuseer. 

Målsætningen er, at aktiviteterne skal opfylde de vedtægtsbestemte formål, 
samtidig med at de giver et stabilt finansielt grundlag. Et eventuelt overskud i et 
år skal i henhold til vedtægterne anvendes til museets formål i de følgende år. 

Det store byggeprojekt, som blev afsluttet i 2016, har nødvendiggjort, at en del af 
indtægterne anvendes til hensættelser, således at nybygningen betales over en 
årrække. Resultatet af museets virksomhed i 2019 afspejler den planmæssige 
opsamling af disse hensættelser. Regnskabsmæssigt bevirker det, at resultatet 
på bundlinjen er tæt på nul, samtidig med at der opnås en stabil likviditet. Som 
det fremgår af den forenklede resultatopgørelse, har det i 2019 været muligt at 
hensætte mere end 2,3 mio. kr. til sikring af museets fremtid. Det forventes, at 
museet også i 2020 kan fortsætte opbygningen af finansielle reserver, som an-
vendes til byggeprojektet og til museale formål. Det forudsætter naturligvis, at 
indtægtsposter, som museet ikke direkte kan påvirke, opretholdes i det forven-
tede omfang.
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MUSEETS GÆSTER
Opgørelsen af besøgstal blev i 2019 omlagt efter nye retningslinjer fra Slots- og 
Kulturstyrelsen. Ændringerne sigter mod at opnå større sammenlignelighed 
med andre museer. Det kan ikke undgås, at omlægningen gør det sværere at 
sammenligne med tidligere år. Uanset hvilken opgørelsesmetode, der lægges til 
grund, kan antallet af gæster på Skagens Museum og i de to kunstnerhjem be-
tegnes som meget tilfredsstillende. I årets løb besøgte 232.490 personer et af 
de huse, der tilsammen udgør Skagens Kunstmuseer. Heraf løste 164.465 billet 
ved kassen, hvilket er en stigning på 3,5% i forhold til 2018. 

Fordelt på besøgssteder stod Skagens Museum (incl. café, butik og Krøyers ate-
lier) for 187.489 registrerede besøg, Anchers Hus (inkl. café og Saxilds Gaard) 
tegnede sig for 32.496 gæster, mens tallet for Drachmanns Hus blev opgjort til 
12.505. 

Som i de foregående år udgjorde gæster fra Danmark omkring ¾ af samtlige 
besøg. Også fordelingen af udenlandske gæster har været stort set konstant, 
idet de øvrige skandinaviske lande tegner sig for omkring 15% af det samlede 
besøgstal. Turister fra Tyskland udgør en svagt stigende andel på nu 3,5%. Der 
forventes ingen store ændringer i denne nationalitetsfordeling, selv om nogle 
særudstillinger appellerer mere til et internationalt publikum end andre. 

SKAGENS KUNSTMUSEER 
BESØGENDE FORDELT PÅ LANDE I 2019

Tyskland 3,5%

Norge 6,0%

Sverige 8,8%

Nederlandene 0,2%

Nordamerika 0,5%

Asien 0,1%

Øvrige 6,0%

Danmark 75,0 %

TEKNIK

Bygninger & haver

Klima & sikkerhed

Udstillingsopbygning

Rengøring & vedligehold

MEDIE OG
KOMMUNIKATION

Arrangementer

Klubber

Butik & café

Digitale medier

PR & markedsføring

Design

ØKONOMI OG
ADMINISTRATION

Vagter og billet

Reception & booking
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HR & personale
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KUNSTFAGLIG

Indsamling

Bevaring

Registrering

Forskning

Formidling
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