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DIREKTØRENS FORORD

Skagen by fejrede sit 600 års købstadsjubilæum i 2013, og Skagens Museum støttede 
op omkring projektet i form af udstillingsprojektet  STEDSANS – Skagensmalernes 
landskaber. Projektet var delt i to, dels en udstilling på museet som både involverede 
maleri og fotogra�, samt stemmer fra en digter, en naturvejleder og en historiker, dels 
markeringer på ni udvalgte steder i by- og landskabet i og omkring Skagen. Foruden 
 STEDSANS, viste museet i foråret fortsat Marie Krøyer-udstillingen og åbnede desuden 
udstillingen Med let haand – i kul, kridt, pastel og akvarel, som blev vist på museets 1. sal. 
I efteråret åbnede udstillingen Den blaa time – stemninger hos skagensmalerne, så der var 
godt gang i udstillingsprojekterne, i dette byens jubilæumsår.

På de interne linjer blev der fortsat knoklet med projektering af byggeprojektet og 
�nansieringsansøgninger. Et arbejde som resulterede i, at museet i løbet af efteråret var 
klar med en byggetilladelse og et hovedprojekt, som kunne sendes i udbud. I december 
måned faldt �nansieringen endeligt på plads, og en god licitation den 12. december 
resulterede i, at museet endelig kunne sætte gang i realiseringen af en renovering og en 
om- og tilbygning af de fysiske rammer.

Sideløbende med dette blev der talt og afholdt mange møder omkring en mulig og 
ønskelig fusion mellem Michael og Anna Anchers Hus, Drachmanns Hus og Skagens 
Museum. Der vil blive tale om en fuld fusion mellem de tre institutioner, og arbejdet 
henimod denne sammenlægning fortsætter ind i det nye år. Det kræver økonomisk op-
bakning fra Frederikshavn Kommune og forhåbentlig også staten, hvorfor der vil blive 
sendt ansøgninger om forøget driftsstøtte til disse instanser.

Byens museer var ikke de eneste som gik med fusionstanker. I 2013 blev turistforenin-
gerne i Skagen, Frederikshavn og Sæby lagt sammen til Turisthus Nord, og apropos 
turisme, så var 2013 også det år hvor det af regeringen nedsatte Vækstteam for turisme 
og oplevelsesøkonomi, kom med sine anbefalinger til hvorledes der kan skabes yderligere 
vækst indenfor dansk turisme. Museumsdirektør, Lisette Vind Ebbesen, sad med i 
vækstteamet og var således en del af det spændende arbejde.

I foråret blev hele landet ramt af skolernes lock out – i forhold til Skagens Museum 
betød det, at de mange skoleklasser som havde booket besøg og omvisninger hos os, 
ikke dukkede op, hvilket tydeligt kunne ses på besøgstallene. Heldigvis blev kon�ikten 
løst og skolerne kom stærkt tilbage i september måned.

2013 var også året hvor Anna Ancher �k et velfortjent internationalt gennembrud i 
USA, idet National Museum of Women in the Arts i Washington DC viste udstillingen A 
World Apart – Anna Ancher and the Skagen Art Colony. Et fantastisk udstillingsprojekt, 
som blev åbnet af den på daværende tidspunkt nyligt tiltrådte kulturminister Marianne 
Jelved, og som på alle måder blev en stor succes.

Efteråret bød bla. på kommunalvalg og et borgmesterskift fra Venstres Lars Møller til 
Socialdemokraternes Birgit Hansen.

Lisette Vind Ebbese, direktør - Skagens Museum
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FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE

Skagens Museums formål og vedtægtsbestemte ansvarsområde er fortsat beskrevet 
således: 

Museets formål er at samle og opbevare i de(n) museet tilhørende ejendom(me) i Skagen 
sådanne kunstværker, værende sig malerier, tegninger, billedhuggerarbejder eller andre 
kunstneriske frembringelser, som kan anses for at have en sådan betydning, at de bør opbe-
vares. Hovedsageligt gælder dette kunstværker frembragt af Skagens kunstnere eller arbejder 
med motiv hentet fra Skagen og først og fremmest sådanne, der hidrører fra Ancher-Krøyer 
perioden i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede.

Museet kan også samle og opbevare sådanne genstande, hvortil der knytter sig minder om 
Skagens kunstnere.

Det er museets opgave at forske i og formidle skagensmalernes kunst og herigennem perspek-
tivere eller aktualisere denne kunst både for museets besøgende og for andre interesserede. 
Forskningen og formidlingen skal udbrede og styrke kendskabet til alle aspekter vedrørende 
skagensmalernes kunst og kunstnerkolonien på Skagen blandt såvel børn som voksne både i 
Danmark og i udlandet. 
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SAMLINGEN · KONSERVERING 2013

Følgende værker blev konserveret: 
  inv 195 Carl Locher Marine. (1879) 
 inv 1319  Holger Drachmann Marine. 1877 
 inv 508  Laurits Tuxen Nat på Atlanterhavet. 1923 
 inv 1698  Laurits Tuxen Selvportræt. 1920 
 inv 402  Frits aulow Skagen Østerby efter regn. 1879 
 inv 1229  Carl Locher Skagen Sønderstrand med både. 1896 
 inv 1691  Laurits Tuxen Strandparti. Studie. Skagen. 1870 
 inv 379  Christian Krohg  To �skere på en bænk uden for staldlængen  

til  Brøndums Hotel. (1888)
 inv 1683  Carl Locher  Udsigt fra stranden over havet.  

Kuttere og måger. Skagen 1900
 inv 1602  Laurits Tuxen Øen Elba. 1888 
 inv 1070 Michael Ancher Bølgen. 1903 
 inv 257  Laurits Tuxen Jacob Mortensen. Pasadena 1918 
 inv 1222  Anna Ancher  Ung pige under gudstjenesten  

i Skagen kirke. 1890’erne
 inv 149  Carl Locher Skibsvrag. (1879)
 inv 1065  Valdemar  

Schønheyder Møller Huse i Skagen Vesterby. U.å.

 

SAMLINGEN · ERHVERVELSER 2013

Følgende værker blev erhvervet: 
Anna Ancher En vaccination. 1899 
Erhvervet med støtte fra Skagens Museums Venner
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SAMLINGEN · UDLÅN AF VÆRKER 2013

::   Fuglsang Kunstmuseum   ::

Vilhelm Kyhn og det danske landskabsmaleri. 31. januar – 21. april 2013 
 inv 406 Vilhelm Kyhn De yderste huse i Skagen Østerby. 1877 
 inv 383 Vilhelm Kyhn Fra stranden ved Kandestederne. 1878

::   Ribe Kunstmuseum   ::

Vilhelm Kyhn og det danske landskabsmaleri. 8. maj – 1. september 2013 
 inv 406  Vilhelm Kyhn De yderste huse i Skagen Østerby. 1877 
 inv 383  Vilhelm Kyhn Fra stranden ved Kandestederne. 1878

::   Bornholms Kunstmuseum   ::

Vilhelm Kyhn og det danske landskabsmaleri. 30. november 2013 – 30. marts 2014 
 inv 406  Vilhelm Kyhn De yderste huse i Skagen Østerby. 1877 
 inv 383  Vilhelm Kyhn Fra stranden ved Kandestederne. 1878

::   National Museum of Women in the Arts, Washington DC   ::

A WORLD APART – Anna Ancher and the Skagen Art Colony. 15. februar-12. maj 2013 
 inv 369 Anna Ancher  Ung pige beskæftiget med sit sytøj  

i døren til et hus. (1879-84)
 inv 1029 Anna Ancher En gammel mand, der skærer pinde. 1880 
 inv 63 Anna Ancher Indgangen til vor have. 1903 
 inv 1203 Anna Ancher Fisker med rødt tørklæde. (1880’erne) 
 inv 427 Anna Ancher Blind kone. 1882 
 inv 846 Anna Ancher Pigen i køkkenet. (1883-86) 
 inv 407 Anna Ancher Før kongebesøget. 1909 
 inv 1202 Anna Ancher Interiør med stol og plante. (1885/90) 
 inv 223 Anna Ancher En gammel �skerkone. 1887 
 inv 1372 Anna Ancher En gammel kone læser sin avis. 1916 
 inv 279 Anna Ancher En begravelse. (1888/91) 
 inv 222 Anna Ancher Solskin i den blå stue. 1891 
 inv 1206 Anna Ancher En vaccination. Farvestudie. (1898/99) 
 inv 1224 Anna Ancher En vaccination. Skitse. (1898/99) 
 inv 1073 Anna Ancher Altergang i Skagen Kirke. 1899 
 inv 424 Anna Ancher Koner, der plukker høns. 1902 
 inv 302 Anna Ancher Et missionsmøde. 1903 
 inv 1019 Anna Ancher De nye jagtstøvler. 1903 
 inv 1246 Anna Ancher Frokost før jagten. 1903 
 inv 1227 Anna Ancher Fru Ane Hedvig Brøndum. (ca. 1905) 
 inv 358 Anna Ancher Interiør med røde valmuer. (1905) 
 inv 1465 Anna Ancher Høstarbejdere. 1905 
 inv 868 Anna Ancher To småpiger får undervisning i syning. (ca. 1910) 
 inv 1209 Anna Ancher Interiør med syende kvinde. (ca. 1890) 
 inv 303 Anna Ancher Portræt af mor. 1913 
 inv 375 Anna Ancher Interiør med klematis. 1913 
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 inv 732 Anna Ancher Strikkende kone. (ca. 1915) 
 inv 1269 Anna Ancher Østerbyvej. (ca. 1915) 
 inv 1210 Anna Ancher Interiør. Brøndums anneks. (1916/17) 
 inv 1201 Anna Ancher En bedstemor med sine børnebørn. (ca. 1925) 
 inv 734 Anna Ancher Tre gamle syersker. 1920 
 inv 206 Michael Ancher Redningsbælterne spændes. (1901) 
 inv 214 Michael Ancher Redningsformand Lars Kruse. (1882) 
 inv 307 Michael Ancher Juledag 1900. 1903 
 inv 466 Michael Ancher Fiskere i færd med at sætte en rorsbåd i vandet. 1881 
 inv 1016 Michael Ancher  Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord 

for Skagen. 1887
 inv 1093 Michael Ancher Anna Ancher vender hjem fra marken. 1902 
 inv 1245 Michael Ancher En strandpromenade. 1896 
 inv 1650 Oscar Björck Båden sættes i søen. Skagen. (1884) 
 inv 66 Holger Drachmann Skagens Gren. 2. februar 1907 
 inv 1086 Holger Drachmann Skagenhuse. 1882 
 inv 1050 Viggo Johansen Køkkeninteriør. 1884 
 inv 1852 Viggo Johansen Børn, der maler forårsblomster. 1894 
 inv 280 Christian Krohg En mor �etter sin lille datters hår. (1888) 
 inv 917 P.S. Krøyer En hvid båd i strandkanten. Lys sommeraften. 1895 
 inv 1023 P.S. Krøyer Skagensjægere. 1897 
 inv 1373 P.S. Krøyer „Vent på os!“ 1892 
 inv 1486 P.S. Krøyer  Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand.  

Sildig eftermiddag. 1883
 inv 1710 P.S. Krøyer Ved kaminilden. 1903-07 
 dep 2 P.S. Krøyer Sommeraften ved Skagen. 1892 
 inv 699 Carl Locher Ageposten. 1885 
 inv 1643 Carl Locher Skagen Sønderstrand. Oktober efter solnedgang. (1905) 
 inv 258 Laurits Tuxen Rhododendron i Dagminnes have. Skagen 1917 
 inv 359 Laurits Tuxen Morgenka�en skænkes. (1906)

 

::   Michael og Anna Anchers Hus   ::

To købsteder – 600 år – Skagen og Kerteminde. 4. maj – 15. juli 2013

 inv 143  Carl Locher Vragbrækkere
 inv 485  Wilhelm Xylander Fiskerbåde ved Skagen. (1884)
 inv 552 Michael Ancher Strandstudie med garn ophængt til tørring. 1902(?)
 inv 677  Christian Blache Et vrag i strandkanten. Højen (Gl. Skagen). (1869)
 inv 1119 Michael Ancher Fiskere trækker vod på stranden. (Ca. 1880)
 inv 1391  Anna albitzer Både på stranden. 1918
 inv 1542  Holger Drachmann En vraghytte på Skagen strand. 1872
 inv 1690  Viggo Johansen Stejleplads ved Skagen strand. 1875/76
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::   Johannes Larsen Museet   ::

Skagen og Kerteminde – Kunst og �skeri. 19. juli – 20. oktober 2013

 inv 143  Carl Locher Vragbrækkere 
 inv 206 Michael Ancher Redningsbælterne spændes. 1901 
 inv 253  Laurits Tuxen Den druknede bringes i land. 1913 
 inv 308 Michael Ancher Forarbejde til „Den druknede“. 1896 
 inv 329  Viggo Johansen Fangsten deles. 1885 
 inv 543  P.S. Krøyer Christo�er bøder garn i sin stue. 1886 
 inv 677  Christian Blache Et vrag i strandkanten. Højen (Gl. Skagen). (1869) 
 inv 684   Viggo Johansen  Både tørrer sejl på Skagen Sønderstrand  

ud for Vesterby. 1887
  inv 842  orvald Niss Bølgerne brydes nedenfor Bovbjerg. 1888
 inv 1052 Michael Ancher Vil han klare pynten? 1880
 inv 1119 Michael Ancher Fiskere trækker vod på stranden. (Ca. 1880)
 inv 1121 Michael Ancher  Fiskerpiger, der en sommeraften er  

samlet på Sladrebakken. Skagen. 1879
 inv 1480  Holger Drachmann Havet i oprør. Skagens Gren. 1900/08
 inv 1542  Holger Drachmann En vraghytte på Skagen strand. 1872
 inv 1595  P.S. Krøyer Fiskere trækker vod på Skagen Sønderstrand. 1882

::   Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm   ::

Skagen – en skandinavisk konstnärskoloni. 14. september 2013 – 26. januar 2014 
 inv 451 Oscar Björck Et �skerhjem i Skagen. 1884 
 inv 1913 Oscar Björck Udsigt mod Det Grå Fyr. (1880’erne) 
 inv 237 Johan Krouthén Sønderstrand. Skagen. 1883 
 inv 400 Waldemar Nyström Fuldmåne over Sønderstrand. 1897 
 inv 1029 Anna Ancher En gammel mand, der skærer pinde. 1880 
 inv 1837 Michael Ancher Vil han klare pynten? (Ca. 1880) 
 inv 1635 Michael Ancher Vinterlandskab. Klitter i sne. 1882 
 inv 1130 Michael Ancher Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893 
 inv 1444 Michael Ancher Et haveselskab. (1904) 
 inv 1162 Michael Ancher Fisk tørres på hjeld. 1912 
 inv 1696 Holger Drachmann Brænding. Skagen. (1900/08) 
 inv 1690 Viggo Johansen Stejleplads ved Skagen strand. (1875/76) 
 inv 389 P.S. Krøyer Hip, hip, hurra! (1888) 
 inv 917 P.S. Krøyer En hvid båd i strandkanten. Lys sommeraften.1895 
 inv 699 Carl Locher Ageposten. 1885 
 inv 1485 Carl Locher Ageposten. Gråvejr. Før 1890 
 inv 1606 orvald Niss Klitter i modlys. 1884 
 inv 1911 orvald Niss Kunstnere på vej til Skagen. 1889 
 inv 1704 Vilhelm Rosenstand Fiskere på Skagen Sønderstrand. 1882 
 inv 454 Johannes Wilhjelm Malerinder på Skagen. 1912 
 inv 466 Michael Ancher Fiskere i færd med at sætte en rorsbåd i vandet. 1881

 

::   Nivaagaard Malerisamling   ::

SNE. Akvarel, Fotogra�, Maleri, Poesi. 15. december 2013 – 30. marts 2014 
 inv 1221 Michael Ancher Snelandskab. (ca. 1910) 
 inv 65 Holger Drachmann Udsigt fra mit atelier. Snestorm. 2. juledag 1906
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UDDEPONERINGER FRA MUSEETS FASTE SAMLING · 2013

::   Bornholms Kunstmuseum   ::

 inv 410 Michael Ancher Ved en sygeseng. 1879

::   Brøndums Hotel   ::

 inv 1346 Michael Ancher Dreng med jagtvildt. 1905 
 inv 1445  Poul Friis Solnedgang over havet. u.å. 
 inv 931  Ole Due Både på stranden ved Højen. 1904 
 inv 903  Tupsy Clement Gamle huse i Rendegangen. Skagen Vesterby. (1938) 
 inv 782  A.E.C. orenfeld Nordstranden ved Højen. 1880 
 inv 1625  August Tørsle� Landskab fra Skagen 
 inv 906  Mads Peter Mosbjerg Vand mellem klitterne. Før 1924 
 inv 1290  Frans Henriques Bonatzis hus i brand. 1913  
 inv 1673  Johan Jens Neumann Skagens Gren 
 inv 1537  Walter Schwartz Forfatterinden Alba Schwartz. 1908 
 inv 1091  Helga Ancher Fra den gamle have. Før 1927 
 inv 1393  Johannes Wilhjelm Skagens gamle kirke. Nat. 1910 
 inv 564 Michael Ancher Aften i den gamle fru Brøndums stue. (1911)  
 inv 823  Helga Ancher Kunstnerens mor ved aften i sit hjem. 1908 
 inv 367  Gad F. Clement Hotelejer Degn Brøndum. 1929 
 inv 1205  Anna Ancher  John Brøndum spiller harmonika i  

den røde stue. 1885/90
 inv 228 Michael Ancher  Fisker Jens Røntved foran sit hus ved Fyrbakken. 1901
 inv 899  Sigurd Swane De gamle huse over for Brøndums Hotel. 1931 
 inv 1503  Carl Locher To danske orlogsskibe ud for Hornbæk. 1889

::   Danske Bank, Skagen   ::

 inv 286 Michael Ancher To �skere. (1898) 
 inv 285 Michael Ancher Ni �skere. (1898) 
  inv 284 Michael Ancher Seks �skere. (1898) 

::   Holstebro Kunstmuseum   ::

 inv 950  Astrid Noack Anna Ancher. (1938)

::   Nordjyske Bank, Skagen   ::

 inv 180 Oscar Björck Fiskere i købmandens bod. (1888)

 

::   Statens Museum for Kunst   ::

 inv 786  Constantin Hansen Martinus Rørbye. (1837)

 

::   J.F. Willumsens Museum, Frederikssund   ::

 inv 483  J.F. Willumsen Badende børn på Skagens strand. 1909
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DEPOSITA OG INDLÅN AF VÆRKER 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

 STEDSANS – skagensmalernes landskaber 1. feb. 2013 til 30. dec. 2013 
I 2013 var Skagens Museum med til at fejre Skagen bys 600 års købstadsjubilæum 
ved at sætte fokus på, hvordan skagensmalerne skildrede ni forskellige kendte, elskede 
og ikke mindst ikoniske steder i Skagen, og hvordan disse steder ser ud i dag set med 
fotografen Allan Tofts øjne.

Skagensmalerne havde en god stedssans eller måske en særlig sans for stedet og byen 
„Skagen“, da de i slutningen af 1800-tallet fandt vej til et af Danmarks på det tidspunkt 
mest øde og ufremkommelige steder. De kom til Skagen, fordi de gerne ville være en 
del af den kunstnerkoloni, der efterhånden opstod i Skagen, fordi det var billigt at 
bo i byen og fordi de var draget af en af de nyeste tendenser fra Frankrig – friluftsma-
leriet. De havde så meget sans for stedet, at deres billeder den dag i dag er med til at 
forme vores opfattelse af, hvad der kendetegner Skagen. De ni repræsenterede steder 
var: Sønderstrand, Nordstrand, Østerby, Vesterby, Grenen, Højen/Gl. Skagen, Heden, 
Fyrbakken og Plantagen.

Ude på de ni steder var der placeret et skilt, hvorpå der blev fortalt mere om stedets 
historie, naturen og skagensmalernes forhold til de fantastiske landskaber. 

 

Med let haand – i kul, kridt, pastel og akvarel 1. marts. 2013 til 20. april 2014 
Udstillingen fokuserede på de mere skrøbelige arbejder på papir, der paradoksalt nok 
ikke er velegnede til udstilling. De er nemlig meget følsomme overfor lys, og derfor er 
de normalt gemt sikkert og mørkt af vejen i Skagens Museums magasiner. Udvalget af 
værker bestod primært af arbejder af P.S. Krøyer og Anna Ancher, og for en stor dels 
vedkommende forarbejder og -studier til hvad der senere som oliemaleri skulle blive 
nogle af kunstnernes hovedværker.

Udstillingen gav et kig ind bag kulissen i tilblivelsen af malerier i museets samling, men 
viste også hvor virtuose kunstnere skagensmalere var, ikke bare i den langsommelige 
 arbejdsproces med olie på lærred, men også med let hånd – i langt hurtigere og impul-
sive teknikker med kul, kridt, pastel eller akvarel på papir.

Den blaa time – stemninger hos skagensmalerne 6. sept. 2013 til 20. april 2014  
Skagensmalerne malede typisk naturalistiske skildringer af �skerne, naturen og livet i 
og omkring Skagen, men nogle af malerne – især P.S. Krøyer, Anna Ancher og Laurits 
Tuxen trådte med tiden et skridt væk fra at male kulturhistoriske tidsbilleder. I stedet 
malede de stemninger.

På denne udstilling blev der vist et udvalg fra museets samling, hvor der blev sat fokus 
på værker af de tre kunstnere, der var fyldte med atmosfære og sanselighed, og hvor be-
skueren i stedet dvælede ved denne del af maleriet, for dermed at lade motivets historie 
falde i baggrunden. Det er stemningen, der fænger. Dermed løfter værkerne sig fri af 
den tid, de er lavet i – for mere end 100 år siden – og bliver evigt aktuelle.

Desuden kørte fortsatte udstillingen Marie Krøyer – der skal mod til at have talent fra 
2012 frem til 1. september 2013.
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 PUBLIKATIONER

Formidlingspublikationer — Ingen

Forskningspublikationer — Ingen

Undervisningsmateriale til nettet —

Tilrettelagt af Mette Harbo Lehmann 
STEDSANS – skagensmalernes landskaber (1.-3. kl.) 
 STEDSANS – skagensmalernes landskaber (4.-6. kl.) 
 STEDSANS – skagensmalernes landskaber (7.-10. kl.) 
 STEDSANS – skagensmalernes landskaber (ungdomsuddannelserne)

Af Mette Harbo Lehmann (Skagens Museum) og  
Ane Bjerg omsen (Skagen By- og Egnsmuseum, Nordjyllands Kystmuseum) 
Børn i Skagen. 1870-1910 i virkeligheden og i kunsten (2.-3. kl.) 
I Lars Kruses kølvand. Skagens �skere i 1870-1910 i kunsten og i virkeligheden (4.-6. kl.) 
I Lars Kruses kølvand. Skagens �skere i 1870-1910 i kunsten og i virkeligheden (7.-10. kl.)
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BØRN & UNGE + SKOLESERVICE

I sommerferien lavede vi for første gang dobbelt-hold på malerskolen i to uger i 
sommerferien og i efterårsferien. Det betød, at vi havde malerskole som normalt fra 
kl. 10.15 -12, men tog et ekstra hold kl. 13.15-15. Det var en succes, der betød at vi 
havde mange �ere børn på malerskole end ellers.

Foråret blev præget af lockouten af overenskomstansatte skolelærere fra 1. til 26. april 
2013 altså 25 dage næsten uden skoleklasser på museet. Flere af de planlagte besøg, 
der her blev a�yst blev dog afholdt i efteråret med en meget travl september til følge. I 
erhvervspraktik havde vi i uge 16 Nanna Bøgeskov Rasmussen, 9z Skagen Skole og i 
uge 41 Katrine Schroll Harboe, 8. klasse Roskilde Lilleskole.

I 2013 har vi været uden en samlet skoletjeneste i region Midt- og Nordjylland. I 
august 2012 udløb Museumsundervisning Midt Nords treårige bevilling fra Kultursty-
relsen og den planlagte nyoprettelse af Skoletjenesten afdeling Randers, har vi endnu 
ikke hørt fra.

Værkstedspakkerne for skoleklasser var usædvanligt populære i 2013. Der blev afholdt 
59 værkstedspakker, hvilket er en betragtelig stigning i forhold til de 40 afholdte værk-
stedspakker året før.

I foråret 2013 indledte skoleservice på Skagens Museum et samarbejde med Skagen 
By- og Egnsmuseum, Nordjyllands Kystmuseum om fælles undervisningsmateriale. 
Det mundede ud i tre hæfter og en intro�lm, en længere artikel i Skagen Onsdag og et 
lærerkursus. Emnet var �skerne i Skagen i virkeligheden og i kunsten i skagensmalernes 
periode.

Undervisningsministeriet barslede med en ny og omfattende skolereform, der først 
skal implementeres i august 2014. I skolereformen lægges der op til en åben skole, der 
blandt andet skal trække på kompetencer i foreningslivet og på museerne. Da det kan 
få betydning for os, indledte vi en dialog med Kommunen og i første omgang Skagen 
Skole for at �nde en form på et samarbejde. I 2013 er intet konkret endnu aftalt. 

Status på ZIG-ZAG-projektet fra 2010: TouchWall skærmen på museets 1. sal blev 
taget ned og erstattet med mindre. Samtidig blev indholdet udvidet med nye hoved-
temaer, og det er intentionen, at den fremover skal opdateres i forhold til museets 
særudstillinger eller projekter.

Der blev afholdt to forskellige lærerkurser. Det første i forbindelse med udstillingen 
 STEDSANS – skagensmalernes landskaber 19. marts og et i forlængelse af samarbejds-
projektet med Skagen By og Egnsmuseum, Nordjyllands Kystmuseum omkring under-
visningsmaterialet I Lars Kruses Kølvand. Skagens �skere i 1870-1910 i kunsten og i 
virkeligheden 2. og 3. oktober.
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BUTIKKEN

Udover nye produkter til diverse udstillinger blev der i 2013 produceret følgende:

   Puslespil til børn. Motiver: Sankt Hansblus på Skagen sønderstrand og Sommeraf-
ten ved Skagen

   Memory spil med skagensmalerne, til børn

   Frokostserviet med Blomstrende Rhododendron inv. 1195

   Bordskånere, 6 stk. i æske

   Dækkeservietter, 4 stk. i æske. Motiver: Blomstrende Rhododendron inv. 1195 og 
Sommeraften på Skagen sønderstrand inv. 1288

   Severingsbakker. Motiver: Blomstrende Rhododendron inv. 1195 og Sommeraften 
på Skagen sønderstrand inv. 1288

   Lineal med skagensmalerne, til børn

   Paraply med Skagens Museums logo.

Udover dette købte vi den populære Sprout blyant, den første bæredygtige blyant. Det 
var en sjov nyhed og alle 1500 stk. blev solgt. Et andet �nt tiltag var hjemmelavet mar-
melade fra Brøndums Hotel, som gæsterne syntes godt om.

Mest solgte og populære produkter i 2013:

   Postkort, dobbelt kort, mal selv postkort og gavemærker, ca. 53.000 stk.

   Køleskabsmagneter, 5105 stk.

   Plakater 30 × 40, 4700 stk.

   Bogmærker, 4293 stk.

   Servietter, 4024 stk.

   Snapseglas, 2235 stk.

   Spillekort, 1640 stk.

   Sprout blyant, 1500 stk.

   Indrammet lærredsbilleder i guldrammer, 1430 stk.

   Krøyerhat, 1343 stk.

   Bog. Introduktion om skagensmalerne på dansk, svensk, eng og tysk, 1332 stk.

   Kunstkalender Skagens Museum, 1200 stk.

   Bog. Marie Krøyer – der skal mod til at have talent, 881 stk.

   Kuglepen, 777 stk.

 

Omsætning 2013, webshop            kr.  138.832 

Omsætning 2013, museumsbutikken           kr.  3.332.051
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CAFÈEN 

Museumscaféen var også i 2013 forpagtet af Brøndums Hotel. Det er oplagt med et tæt 
samarbejde mellem de to huse og kvaliteten og niveauet passer rigtig �nt til Skagens 
Museum. Samarbejdet mellem hotellet og museet fungerer særdeles glimrende.
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OMVISNINGER 

Almindelig omvisning  ......................................................................  424 
Særåbning  ........................................................................................  20 
O�entlig omvisning........................................................................... 110 
Arrangementer ....................................................................................20 
Besøg uden omvisning .........................................................................69 
Vielser .................................................................................................5 
Værkstedspakker .................................................................................59 
Malerskole (vinterferie, sommerferie, efterårsferie)  .................................. 622

Prisen for omvisninger steg til 650.- kr. pr. 1. januar 2013
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ARRANGEMENTER OG ØVRIGE AKTIVITETER

Der blev hen over hele året afholdt temaomvisninger, o�entlige omvisninger, maler-
skoleforløb i skolernes ferier, samt Månedens Billede i forårs- og efterårsmånederne. 
Desuden blev der holdt en række særomvisninger i forbindelse med udstillingen 
  STEDSANS – skagensmalernes landskaber, hvor den ansvarlige inspektør viste rundt.

Der blev afholdt Kunst til Middag to gange i maj måned og to gange i august måned. I 
haven blev der afholdt �ere blomsterarrangementer. Vi gentog de tidligere års succesful-
de arrangementer: På Mors dag solgte vi de historiske pelargoniestiklinger, samt Rosens 
Dag med besøg af Ernst Jensen fra Det Danske Rosenselskab og fokus på Alba Maxima. 
Desuden havde vi også en Klematisdag.

En mindre koncertrække løb af stablen: Marianne Mortensen, Mikael K, DR Vokal 
Ensemblet, Kari Hamre samt Sang i haven, SKAGEN Fondenes årlige klassiske have-
koncert.

Der var en aften på museet med digtoplæsning og foredrag med forfatter Sten Kaalø, 
museumsassistent Ane Bjerg omsen og naturvejleder Villy K. Hansen samt en af 
museets inspektører. Desuden blev der holdt et foredrag med mag.art. Bente Scavenius 
om 1800-tallets danske friluftsmaleri, og i samarbejde med Naturstyrelsen Vendsyssel 
blev der arrangeret to cykelture, Kunst og natur på tur, rundt til nogle af de steder, hvor 
skagensmalerne malede deres værker. Her deltog en naturvejleder og museets direktør 
eller inspektør som guide.

Museet havde i samarbejde med Bruun Rasmussens Kunstauktioner arrangeret en 
vurderingsaften i museets have, Hvad er det værd?

I sommerferien havde vi et arrangement med teater for børn. Det var Holberg Teateret, 
der spillede Jonathan Livingston havmåge på to forskellige dage i museets have. Arran-
gementet var en succes for både store og små.
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PR, MARKEDSFØRING, WEB

Skagens Museum �k i 2013 en medarbejder til varetagelse af PR- og kommunikations-
opgaver, herunder en oprustning på sociale medier. Herudover har medarbejderen bl.a. 
lavet udstillingsdesign til de mindre udstillinger, mindre �lm-projekter, kodning af 
audioguides til STEDSANS, produkter til museumsbutikken, opdatering af Google Art 
Project, skiltning m.m.

Presse 
Kun en enkelt anmeldelse af vores udstillinger blev det til i dagspressen i 2013: Nemlig 
i Kristelig Dagblad hvor anmelder Carsten Bach-Nielsen gav STEDSANS – skagensma-
lernes landskaber 4 ud af 6 mulige stjerner, og bl.a. kaldte den “skarp” og “forfrisken-
de”. Derimod �k vi mere omtale på museets deltagelse i Google Art Project og Anna 
Ancher-udstillingen i Washington DC (både danske og amerikanske medier), samt i 
nogen grad fusionsplanerne med Drachmanns Hus og Michael og Anna Anchers Hus. 
Med hensyn til mere generelle omtaler af Skagens Museum arbejdede Skagen Turist-
forening, (der senere fusionerede og blev til Turisthus Nord) i 2013 med at trække især 
udenlandske journalister til Skagen. Det blev til en række omtaler i engelske, norske, 
svenske, spanske og italienske dagblade eller magasiner om Skagen som turistmål, og 
museet som attraktion. Vi har desuden har et vist held med aktivt at lokke bloggere 
indenfor på museet og skrive om deres oplevelser bagefter.

Til pressesend og -overvågning blev betalingsløsningen Meltwater skiftet ud. På pressede-
len gik man over til en kombination af Mailchimp og manuel udsend/opdatering af pres-
selister – og på overvågningsdelen over til en kombination af forskellige gratisløsninger.

Markedsføring 
Museet har i løbet af 2013 primært annonceret lokalt, det vil hovedsagligt sige uge-
avisen Skagen Onsdag, webmediet SkagensAvis.dk, samt i mindre omfang med små 
annoncer i Kristelig Dagblad. En større artikel om arbejdet med udstillingen Den 
Blaa Time i Nordjyske Stiftstidende blev i efteråret fulgt op med en række annoncer i 
kultursektionen i samme dagblad.

Vi skiftede i 2013 fra at bruge det indbyggede nyhedsbrevssystem i Typo3, til det mere 
anerkendte Mailchimp. hvilket bl.a. giver forbedrede layoutmuligheder, og langt bedre 
statistik. I alt sendte vi nyhedsbrev ud 13 gange i 2013, og havde en gennemsnitlig 
open rate på 55.0% sammenlignet med 50.8% for museer og gallerier generelt. Vi 
eksperimenterede i en periode med nyhedsbrev hver 14. dag fremfor hver måned, men 
kan samtidig se et svagt fald i open raten her, hvorfor det for indeværende er opgivet.

Hjemmesiden 
98.438 unikke brugere besøgte www.skagensmuseum.dk i alt 150.239 gange i løbet af 
2013: Et fald på 17.5% ift. Krøyeråret 2012, men 12.2% højere end 2011. Stort set uæn-
dret er besøgsvarighed og antal sider hver enkelt bruger læser: Gennemsnitligt bruger folk 
ca.. 3 minutter pr. besøg hvor de læser 4.25 sider. Bille Augusts stor�lm om Marie Krøyer, 
der havde premiere i efteråret 2012 påvirkede stadig besøgsstatistikkerne i 2013, hvor hjem-
mesidens indhold om Marie modsat tidligere lå blandt de top-3 mest besøgte landingssider i 
2013. Skagens Museum �k i 2013 VisitDenmarks pris Danish Tourism Attraction Website 
Award for bedste turistwebsite i regionen, bl.a. med begrundelse at der var meget materiale 
tilgængeligt på både engelsk og tysk, samt at der i høj grad var fokus på børn.

Museet begyndte i 2013 at �ytte forsalg af billetter til museets egne arrangementer over 
på nettet i samarbejde med VisitNordjylland, et samarbejde der fortsætter i 2014. Et 
planlagt minisite speci�kt om museets udvidelse og renovering blev i første omgang 
opgivet, men realiseres muligvis i løbet af 2014. 
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SOCIALE MEDIER 
I starten af 2013 kom Skagens Museum på Instagram, Twitter, Vine, Tumblr, G+, 
Pinterest og Linkedin. Bortset fra Linkedin hvor hovedsproget er dansk, har man på 
de nye sociale kanaler valgt en strategi, hvor der som udgangspunkt kommunikeres på 
engelsk, men selvfølgelig gerne svares på dansk. Primærfokus i 2013 har dog ligget på 
Facebook og Instagram med Twitter og Flickr som sekundære medier.

Vi havde ved årets udgang 5235 followers på Facebook (en tilgang på 2823), 1371 
followers på Instagram, 644 på Twitter, 108 på G+ og 119 på Pinterest. Vi postede i 
gennemsnit 0,33 gange pr. dag på Facebook i 2013, 1,15 gang på Instagram, 2,1 gange 
på Twitter og uploadede i alt 253 fotos til Flickr. 40.8% af followers på Twitter var fra 
Danmark, og på Instagram 64%.

Skagens Museum er medlem af organisationen Dansk Kulturarv. Den sidste uge af 
2013 (og første uge af 2014) var vi gæstekuratorer på Dansk Kulturarvs Instagram-pro-
�l, hvor der dagligt blev postet på begge pro�ler med samhørende temaer. Vi samarbej-
der desuden med en række andre danske museer om fælles temaer og publiceringstids-
punkter på de forskellige sociale kanaler.

Tilvæksten af fans på Facebook kommer i højere grad end tidligere fra udlandet, og ikke 
kun fra vor skandinaviske broderlande. Det gør den kommunikative udfordring lidt stør-
re, da vi også er bevidst om at et skift fra dansk til engelsk som informationsprog givetvis 
vil føles fremmedgørende for en ret stor del af vores eksisterende fans. Derfor eksperimen-
terer vi også med segmentering efter sprog på vores statusopdates; dvs. en vis del af vores 
updates, som fx dansksprogede arrangementer på museet, ryger kun ud til folk i Dan-
mark. Andre ting som fx. links til norske omtaler bliver kun vist for folk i Norge – men 
deciderede updates oversat til �ere sprog har vi ikke ressourcer til. Vi tilstræber generelt 
på alle vores sociale kanaler et miks af opdateringer hvor minimum 80% er information, 
og maks. 20% reklame – og er samtidig bevidst om at vi som kulturinstitution aldrig 
bør opleves som værende for påtrængende eller kommercielle. Alt indhold kommer fra 
vores egen verden: Dvs. det handler om skagensmalerne, museet og vores arrangementer, 
men kan også handle om mindre kendte personer tilknyttet kunstnerkolonien, fx med 
udgangspunktet i personkredsen fra portrætfrisen i Brøndums spisesal.

Ultimo september, primo oktober kørte vi kampagner på Facebook for �ere likes. 
Hovedsagligt målrettet et segment af danske museumsbrugere der ikke fulgte Skagens 
Museum i forvejen, men også mindre kampagner ift. meget speci�kke norske, tyske og 
svenske segmenter. Man �k af denne vej 1351 nye followers.

Wikipedia 
Der var i 2013 henvisninger til www.skagensmuseum.dk fra 17 forskellige sprogversi-
oner af Wikipedia. I efteråret arbejdede en lille gruppe af frivillige Wikipedianere fra 
�ere europæiske lande med at få materialet om Skagen og skagensmalerne på en.wiki-
pedia.org op på Wikipedias egen “Good articles”-standard – og materialet på den en-
gelske udgave af Wiki er således i dag generelt bedre end på da.wikipedia.org. Skagens 
Museums bidrag hertil har primært været korrekturlæsning af artikler, og fremadrettet 
vil man gerne koncentrere sig om at bidrage til at gøre de danske artikler bedre med 
udgangspunkt i artiklernes opbygning på den engelske version.
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ADMINISTRATION/IT

I 2013 skiftede Skagens Museum bogholderiprogram fra VISMA til Microsoft 
 Dynamics C5. C5 er det mest brugte bogholderiprogram ved museerne i Nordjylland. 
Det er nu fuldt implementeret og kører tilfredsstillende. I denne forbindelse er vores 
bookingsystem blevet integreret i C5, hvorved vi nu også sparer en arbejdsgang i for-
bindelse med fakturering af besøg på museet.



skm13 19

APP

Udviklingsarbejdet omkring en række apps til muse erne i KulturarvNord (iGuide-pro-
jektet), der startede i 2011 kulminerede i 2013 med udgivelse af en række apps. Pilot-
projektet blev udarbejdet af repræsentanter fra Nordjyllands Kystmuseum, Vend syssel 
Historiske Museum, Skagens Museum og havde Lars Ulrich fra KUNSTEN som 
projektleder. DRs Kulturarvsprojekt var tilknyttet som samarbejdspartner. I 2012 blev 
P4-Nordjylland også tilknyttet projektet, samt videojournalist Jørgen Hybler.

Mandag den 4. marts 2013 blev Skagens Museums app til iPhone og iPad tilgængelig 
i Apples App Store, og har til dags dato kun modtaget fem-stjernede anmeldelser. Om-
drejningspunktet for appen er hovedværker af skagensmalerne, kunstnerne og udvalgte 
temaer. I løbet af året har 2490 brugere downloadet den, og hver bruger laver gennem-
snitligt 6.3 opslag i app'en.

GOOGLE ART PROJECT 
Projektet har været undervejs siden sidste halvår af 2012, og i januar og februar var 
Google på museet for dels at lave et street view af museet, dels en gigapixeloptagelse af 
P.S. Krøyers – Sankt Hansblus på Skagen strand.

Der var launch på Skagens Museums side på Google Art project 21. maj 2013, hvilket 
gav medieomtale både i Danmark, men også Tyskland og Østrig. Google Denmark 
afholdte i den forbindelse en Google Hangout mellem SKMs direktør Lisette Vind 
Ebbesen, repræsentanter fra Nationalmuseet og en skoleklasse på Fyn, der kunne følges 
live både på G+, YouTube og via vores hjemmeside.

26.198 unikke brugere kiggede i løbet af 2013 på i alt 462.515 sider. De besøgende 
kom primært fra Danmark (19.51%) og USA med Rusland på trediepladsen, efterfulgt 
af Spanien, Kina, Ukraine, Tyskland, Frankrig, Brasilien og Italien.

I august lavede vi i samarbejde med Google en promotion af siden, under titlen 
Director's Gallery. Her valgte Skagens Museums direktør en række værker ud, både fra 
museets egen og fra andre samlinger på Google Art Project – og supplerede det med en 
række mere personlige vinkler på værkerne. 

Besøgende på vores Google Art side bruger i gennemsnit 2:53 minutter på siden. Vi 
har i skrivende stund 142 værker liggende på siden, men har ikke uploadet nyt materia-
le dertil siden november, og er i skrivende stund lidt i tvivl om hvordan vi skal bruge 
den i fremtiden. I november måned publicerede vi en lille udstilling på Google Art 
Project, en såkaldt Exhibit med tema Evening Atmosphere der �k en del opmærksomhed.
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NETVÆRK OG DIVERSE MEDLEMSKABER

Museets direktør sad i 2012-13 i regeringens Vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi. 
Anbefalingerne herfra blev a�everet i maj/juni 2013.

Skagens Museum er i øvrigt medlem af:
ODM 
ICOM 
KulturarvNord  (med museets direktør i bestyrelsen) 
NMU 
Fælleskonserveringen 
Skagen365 (med museets direktør i bestyrelsen) 
Skagen Turistforening 
Klitgårdens Venner 
EuroArt 
Dansk Kulturarv 
Novicells Netværksgruppe for Kultur

Museets direktør sidder desuden i Bikubenfondens museumsjury (Museumsprisen)  
og i Klitgården Refugiums bestyrelse.

 

SPONSORER

SKAGEN Fondene er fortsat hovedsponsor for Skagens Museum.
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BYGNINGER

Vedligeholdelse af museets hovedbygning har været lidt på vågeblus på grund af de 
forventede om- og tilbygningsplaner. Der er dog foretaget de nødvendige vedligehol-
delsesarbejder i forhold til driften.

Havehuset lider stadig under belastningen af fugt fra cafeen, så pudset på syd facaden 
og vest gavlen skaller af over det hele. Havehuset er nu kommet med i en pulje under 
Kulturministeriet, der skal udforme en fremtidig vedligeholdelsesplan for fredede 
bygninger i Danmark. Planlægningen af dette arbejde er overgivet til arkitekt Søren 
Kibsgaard, så snart Kulturministeriet sætter arbejdet i gang. Foreløbig reparerer og 
vedligeholder vi murværket med brug af de korrekte materialer og afventer Kulturmini-
steriets initiativ.

Brøndumsvej 2 er tømt og afventer nedrivning i starten af 2014. Rammeværkstedet er 
�yttet ud i hallen på Ellehammervej 25 og skal fungere på denne adresse indtil den nye 
bygning står klar i foråret 2015.

Bikuben var tænkt som en del af byggeprojektet, men er siden taget ud af den økono-
miske ligning og trænger derfor til en kærlig hånd, inden den tages i brug igen efter 
museets ind�ytning i de nye lokaler.

Administrationsbygningen på Sct. Laurentiivej 2 har kun fået den absolut nødvendige 
opmærksomhed i 2013, da museet forventer at afhænde bygningen snarest muligt i 
2014.
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SKAGENS MUSEUMS VENNER

Skagens Museums Venner valgte at skifte alle medlemskortene ud, til medlemskort 
med elektronisk stregkode. Der har været problemer med at stregkoden bliver slettet i 
vores system, men vi er ved at �nde en løsning på problemet. Der var 2018 medlem-
mer i foreningen pr. 31.12.2013

Generalforsamling i Skagens Museums Venner tirsdag den 9. juli 2013



Skagens Museums direktør og medlemmer af bestyrelsen 2013
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BESTYRELSEN

Skagens Museums bestyrelse bestod i 2013 af: 
Bestyrelsesformand, Hans Jørgen Kaptain, advokat, udpeget af Frederikshavns Byråd 
Næstformand, Flemming Vogdrup, cand.ling.merc., udpeget af Skagens Museums 
Venner

Øvrige medlemmer: 
Karsten Ohrt, museumsdirektør   udpeget af Statens Museum for Kunst 
Christen Obel, bestyrelsesformand   udpeget af Det Obelske Familiefond 
Peter Plenge, universitetsdirektør   udpeget af Aalborg Universitet 
Per Lyngby, adm. direktør, Nordjyske Medier udpeget af Vækstforum Nordjylland 
Mogens Brag, kulturudvalgsformand  udpeget af Frederikshavns Byråd 
Bjarne Kvist, byrådsmedlem   udpeget af Frederikshavns Byråd 
Æresmedlem, Lise Svanholm



skm13 24

BESØGSTAL

Fuld entré .................................................................................... 60795 
Grupperabat ................................................................................................ 6707 
Særlig rabat ....................................................................................................  74 
Skolebørn ...................................................................................... 8653 
Børn ............................................................................................. 9888 
Venner ......................................................................................................... 2944 
Øvrige gratis .................................................................................  5321 
Forudbetalte (grupper) ..................................................................... 3744 
Skagen Pas ....................................................................................... 622 
Særarrangementer ........................................................................... 1040 
Malerskole ....................................................................................... 577

I alt besøgende 2013 .................................................................... 100365

 

 

OMSÆTNING

Entré ...............................................................................  kr 6.798.764

Butik ...............................................................................  kr 3.332.051 

 




