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Tak til bidragsydere 
Nedenstående bidragsydere støttede i 2020 op om 

Fuglsang Kunstmuseum. Museet bringer dem alle 

sin varmeste tak:  

 

15. Juni Fonden  

Augustinus Fonden 

Bestles Fond 

Dansk Tennis Fond 

Lolland-Falsters og Langelands Købstæders 

Brandsocietets Fond 

Knud Højgaards Fond 

Ny Carlsbergfondet 

Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat 

Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond 

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 

 

Staten 

Kulturministeriet 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Statens Kunstfond 
 

Kommuner 

Guldborgsund Kommune 

Guldborgsund Billedkunstråd 

Lolland Kommune 

 

Anden støtte 
De mange tilskudsgivere som gennem støtte til 

museets samarbejdspartnere indirekte bakkede op 

om Fuglsang Kunstmuseums aktiviteter. 

 

Fuglsang Kunstmuseums Venner 
Bestyrelsen for og medlemmer af Fuglsang 

Kunstmuseums Venner, der aktivt, økonomisk og 

praktisk med stort engagement igen i 2020 støttede 

museet.   

Virksomhedssponsorer 

Virksomhedssponsorer som støttede museet og 

bidrog til gennemførelse af årets aktiviteter: 

2010 Vin & Velsmag 

Advodan Maribo 

AJ Consult A/S 
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Malerfirmaet Barlund & Marger 

Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  

Bo-Hus A/S 

Business Lolland-Falster 

Friis Andersen Arkitekter A/S 

Troels Jørgensen A/S 

Lolland-Falsters Folketidende 

Låsespecialisten  

MP Alarm og Låseteknik ApS 

Nykøbing F. Boligselskab 

Pind & Partnere Advokater 

H. Rasch & Søn A/S 

REFA A/S 

raaco  

Softline A/S 

Vintjenesten  

XL-Byg. C. Aarslew-Jensen 

aage maagensen statsautoriseret 

revisionsaktieselskab 

 

Materialesponsorater 
2010 Vin & Velsmag, Maribo 

Krenkerup Bryggeri 

Softline A/S  

 

Opfølgning på Kvalitetsvurdering 
Ved Kvalitetsvurderingen i 2012 var vurderingen for 

museets samlede opgavevaretagelse ”meget 

tilfredsstillende”. I forhold til kommentarerne 

fokuserede museet i 2020 bl.a. på følgende:  

 

Strategi og ledelse: I henhold til museets 

Strategiplan 2019-2022, med fokusområderne 

Kulturelt fyrtårn, Museum og Virksomhed, blev der 

arbejdet i henhold til Handleplan 2020. Langt 

hovedparten af planens målbare punkter blev – 

trods årets coronapandemi – opfyldt.  

 

Økonomi: Lolland Kommune og Guldborgsund 

Kommune har en samdriftsaftale om museet for 

perioden 2020-2023. Guldborgsund Kommune 

supplerer yderligere med tilskud på kr. 500.000 til 

og med 2021, især til støtte for formidlingen.  

 

Bygninger: Der blev skiftet loft i udstillingssal 3 og 

foretaget løbende vedligehold. Bestyrelsen 

godkendte udvidelse og renovering af 

museumscaféens køkkenfaciliteter. Projektet 

gennemføres primo 2021, Bygningsfonden bidrager 

økonomisk.  

 

Forskning: Museet fortsatte det fondsfinansierede 

postdoc-samarbejde med Aarhus Universitet og det 

strategiske forskningssamarbejde med Ribe 

Kunstmuseum. Museet har også fortsat deltagelsen 

i forskningsportalen PURE og den i 2019 indgåede 

toårige aftale med Statens Museum for Kunst om 

drift af forskningstidsskriftet Perspective Journal, 

som museet benytter til udgivelser og øget 

synlighed. Museet samarbejdede med fem andre 

kunstmuseer om årets tre særudstillinger, hvoraf 

den ene udstilling var forskningsbaseret. 

 

Formidling: Museet formidlede for alle 

aldersgrupper, fx skoler og institutioner i 

samarbejde med Kulturtjenesten, Guldborgsund 

Kommune og Lolland Kommune. Ordningen med 

gratis adgang for unge mellem 18 og 25 år fortsatte 

i 2020. Der var vækst i antallet af brugere af 

museets hjemmeside og sociale medieplatforme, 

bl.a. forstærket af to perioder med tvangslukning af 

museet under årets coronapandemi. Takket være 

fondsmidler igangsatte museet udviklingen af ny 

publikumsrettet formidling til hjemmeside og de 

sociale medieplatforme. Arbejdet, som publiceres i 

2021, koordineres med en ny hjemmeside. Der blev 

arbejdet med udkast til en kommende 

formidlingsstrategi.  

 

Indsamling: Museet fortsatte sin fokuserede 

indsamling. Der blev arbejdet med udkast til en 

kommende erhvervelsesstrategi. Museet indledte 

også undersøgelser af etablering af en udendørs 

legeinstallation.  

 

Registrering: Museet benyttede SARA, museernes 

system til registrering og administration af 

genstande og samlinger. SARA er også statsligt 

centralregister, som museet indberetter til. 

 

Bevaring: Museet fulgte ”Bevaringsplan 2020”, bl.a. 

for at nedbringe antallet af værker i dårlig stand og 



 

   4 

 

klargøre værker til udstilling. Museets frivillige 

bidrog til løsning af præventive 

konserveringsopgaver. 

 

Nøgletal   
I Budget 2020 var der i sagens natur ikke kalkuleret 

med årets coronapandemi, restriktioner og to 

perioders tvangslukning af museet. Gennem privat 

og offentlig støtte søgte museet i stedet at 

imødekomme de dertilhørende udfordringer: For en 

tryg gennemførelse af udstillingsprogrammet 2020 

søgte og modtog museet midler fra Ny 

Carlsbergfondets ekstraordinære coronapulje. Den 

generøse bevilling dækkede en lang række 

uforudsete coronarelaterede udgifter, fx 

værnemidler, mere personale, udvidede 

åbningstider, ekstra markedsføring. Gennem en 

massiv indsats fra administrationen søgte og fik 

museet også midler fra Kulturministeriets 

kompensationsordning for faste udgifter til 

selvejende institutioner og – som deltager i 

regeringens Sommerpakke 2020 – søgte og fik 

museet refusion for rabat på entrébilletter (halv pris 

på entré i skolernes sommerferie). Med øvrig 

fundraising samt støtte fra Fuglsang 

Kunstmuseums Venner og virksomhedssponsorer 

bidrog ovennævnte til årets resultat.   

 

I 2020, hvor museets udstillinger og aktiviteter blev 

flittigt omtalt i lokale, regionale og nationale 

medier, nåede besøgstallet 29.906. Det er det 

fjerdehøjeste tal i museets historie.  

 

Sommerudstillingen Katastrofer og mirakler. Palle 

Nielsen 100 år blev med 12.888 gæster museets 

fjerdebedst besøgte særudstilling. Tallene afspejler, 

at museet generelt har et stort dansk publikum, og 

at danskerne grundet årets coronapandemi kun i 

begrænset omfang rejste udenlands for i stedet at 

udforske provinsens mange kulturtilbud, bl.a. 

stimuleret af regeringens Sommerpakke 2020 med 

halv pris på entréen. Frontpersonale, coronavagter 

og frivillige oplevede derfor en særdeles travl 

sommer, herunder den bedst besøgte juli – og 

måned – nogensinde med 6775 gæster (rekorden 

tilhørte ellers åbningsåret 2008). Besøgene blev 

fordelt over flere timer pga. udvidede åbningstider.  

 

Grundet årets coronapandemi blev en række 

aktiviteter i museumsbygningen og KUMUS enten 

gennemført med færre deltagere, udskudt eller 

aflyst. Det gjaldt forløb for børn, unge, voksne og 

familier, selvom museet gennem rumlige og flere 

bygninger samt omlæggelse af omvisninger i 

udstilling til oplæg i foredragssal i høj grad kunne 

imødekomme myndighedernes restriktioner om 

plads, afstand og forsamlingsloft. De betød dog, at 

gruppebesøgene faldt, mens enkeltbesøgene steg. 

Da restriktionerne ikke gjaldt på samme måde for 

skoler og institutioner, lykkedes det at gennemføre 

mange forløb, så faldet i antallet af børn og unge i 

undervisningsøjemed blev begrænset. 

 

Udover mange fysiske besøg i museet steg 

besøgene på museets hjemmeside med 18.000 i 

2020 til næsten 80.000. Det afspejler både en stadig 

stigende brug af digital information generelt og en 

øget interesse for museets digitale tilbud under de 

to perioder med tvangslukning. Samme tendens 

sås på museets sociale medieplatforme, og gennem 

midler fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 

påbegyndte museets kunstfaglige afdeling og 

presseafdeling udviklingen af ny publikumsrettet 

digital formidling til publicering i 2021.  

 

I forhold til café og butik var der fortsat fokus på 

kvalitet og omsætning. I den forbindelse ansattes 

en ny caféansvarlig 1. marts til at fortsætte den 

igangværende positive udvikling i caféen. Den 

gennemsnitlige omsætning i butik og café blev 

75,50 kr. pr. person i forhold til 77 kr. året før. Både 

café og butik genererede overskud i 2020.   

 

Igen i 2020 bakkede museets venneforening trofast 

op om museets virke – trods fx to aflyste af tre 

ferniseringer grundet årets coronapandemi. 

Medlemstallet nåede ved årets udgang det hidtil 

højeste på 1959 til sammenligning med 1917 ved 

udgangen af 2019. Dvs. trods lavere aktivitetsniveau 

fortsatte stigningen i medlemstallet. Foreningens 

mange frivillige varetog i videst muligt omfang en 
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række velkomne opgaver for museet, fx præventive 

konserveringsopgaver, pressearkivering, 

plakatdistribution, assistance i café og som 

runderende vagter.  

 

I alt 19 virksomheder tegnede desuden sponsorat i 

2020 – fem flere end i 2019 – hvilket understregede 

den store lokale opbakning til museet.  

 

Ledelsesberetning  
Flere uventede og skelsættende begivenheder 

prægede Fuglsang Kunstmuseum i 2020. Det gjaldt 

dels årets coronapandemi fra marts og frem, som 

krævede handling resten af året, dels fratrædelsen 

pr. 31. maj af museets dedikerede og afholdte 

direktør siden 1996, Anne Højer Petersen, som blev 

museumsdirektør på Faaborg Museum. Museet 

kunne takke Anne Højer Petersen for en enorm 

indsats i udviklingen af museet som kulturelt 

fyrtårn, museum og virksomhed – først i Maribo og 

fra 2008 på Fuglsang. Frem til tiltrædelsen af 

museets ny direktør pr. 1. januar 2021, Anna 

Schram Vejlby, fungerede inspektør Tine Nielsen 

Fabienke som konstitueret direktør, bistået af 

Flemming Frydendal som arbejdende 

bestyrelsesformand.  

 

Trods pandemi og direktørskifte realiserede museet 

det planlagte udstillingsprogram 2020. Året lagde 

ud med den populære På sporet af Cobra. Vilde 

visioner 1930-2000, der gennem 70 værker tog fat 

på den internationale Cobrabevægelses forhistorie, 

korte levetid og lange efterliv. Værkudvalget bestod 

af museets danske Cobrakunst parret med dansk og 

udenlandsk Cobrakunst fra den tyske privatsamling 

Collection Siemers-von Loeper. Grundet årets 

coronapandemi blev museet tvangslukket pr. 12. 

marts, men udstillingen blev forlænget og vist to 

uger efter genåbningen i maj.   

 

Ovenstående forlængelse betød, at museets 

sommerudstilling Katastrofer og mirakler. Palle 

Nielsen 100 år ikke åbnede 15. maj som planlagt, 

men sidst i juni. Tegner og grafiker Palle Nielsen og 

hans skildringer af menneskehedens fald blev fejret 

og re-aktualiseret med 170 værker og ni film, heraf 

syv ny-producerede interviews med bl.a. en 

samtidskunstner og samfundsdebattører. 

Udstillingen fandt et stort sommerpublikum, der 

bl.a. spejlede den igangværende coronapandemi og 

andre aktuelle kriser i hans kunst.  

 

Efterårets satsning havde guldaldermaleren 

Wilhjelm Marstrand i centrum. Med 75 værker, bl.a. 

folkerige og kulørte hverdagsbilleder fra København 

og Italien, illustrerede udstillingen, frem til museets 

tvangslukning pr. 11. december, at Marstrands 

humor, satire og fortælleglæde appellerede til et 

stort nutidigt publikum. Hans fremstillinger af 

menneskets gode og dårlige sider, af muntert 

samvær og intenst nærvær pegede også på alt det, 

de pandemiramte museumsgæster savnede.  

 

Udover ovennævnte tre særudstillinger blev flere 

udstillingssale med egne værker nyophængt. 

Hermed kunne bl.a. en række længe savnede 

hovedværker, hjemkommet efter udlån, vises igen. 

Det gjaldt fx P.C. Skovgaard, Kristian Zahrtmann, 

L.A. Ring og Astrid Holm.  

 

Museets egen forskning relaterede sig i 2020 ikke til 

årets særudstillinger. Forskningen udmøntede sig 

derimod i flere artikler indleveret eller publiceret i 

danske og udenlandske udgivelser, jf. pkt. 3.2. 

 

Den hidtidige sparsomme vækst til samlingerne 

gjorde sig også gældende i 2020. Årets otte 

erhvervelser var gaver fra private ejere, som begge 

henvendte sig om kunstnere med særlig 

repræsentation i museets samling, jf. pkt. 3.1. Mens 

der således blev erhvervet et mindre antal værker, 

arbejdede museet i årets løb på at forberede flere 

fremtidige større erhvervelser. Der blev også 

arbejdet på et udkast til en kommende 

erhvervelsesstrategi.   

 

Trods årets coronapandemi udviklede og 

gennemførte museets formidlingsafdeling en lang 

række forløb, jf. pkt. 5.2. Det gjaldt fx 

Dannelsesrygsækken for alle 7. klasser i 

Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune, 

Tidlig kulturstart for udvalgte førskoleinstitutioner i 
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samme kommuner samt Kend dit land, hvor 4. 

klasser besøgte museet i et tværfagligt samarbejde 

med kulturaktører på Lolland-Falster. Desuden 

bidrog museet i skolernes sommerferie med åbne 

workshops under Guldborgsund Kommunes MEGA 

Aktiv sommer, ligesom afdelingen udviklede og 

varetog skræddersyede forløb af forskellig art for 

undervisere og elever.  

 

Ovenstående blev realiseret parallelt med museets 

faste formidlingstilbud for øvrige målgrupper og 

gav stor travlhed. Der var særlig travlt, fordi mange 

forløb skulle tilpasses myndighedernes restriktioner 

under årets coronapandemi, herunder øget 

rengøring og hygiejne, større afstand og mere plads 

samt til dels begrænset deltagerantal.   

 

Arbejdet med et udkast til en kommende 

formidlingsstrategi blev også igangsat.   

 

I 2020 fortsatte det voksende samarbejde med 

Ældresagen, dels med fire hold Kunst og kaffe, dels 

ét hold Kend din kunstner. Grundet årets 

coronapandemi blev en række af forårets forløb 

aflyst, men i efteråret kunne de gennemføres med 

justeringer.   

 

Museets PR-afdeling ydede igen en målrettet 

indsats for at promovere museet og dets aktiviteter 

i trykte og digitale medier. Det medførte betydelig 

synlighed i lokale, regionale og nationale medier. 

Udover den vanlige opsøgende indsats i forhold til 

pressen var der løbende profilannoncering samt 

ekstraordinær annoncering i forbindelse med 

genåbning, sommerens udvidede åbningstider og 

halv pris på entréen.  

 

Promoveringen af museet på de sociale 

medieplatforme Facebook, Instagram og Twitter 

havde stor betydning, jf. pkt. 6.3-7. Også i 2020 var 

der vækst på alle platforme, dog faldt antallet af 

brugere på Facebook midlertidigt, fordi museet i 

sensommeren fik ny facebookprofil. Takket være 

midler fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 

blev museets forældede profil nedlagt til fordel for 

en langtidsholdbar løsning i forhold til formidling 

og markedsføring.  

 

Takket være samme midler fra Aage og Johanne 

Louis-Hansens Fond – og i koordination med 

eksisterende planer om en ny hjemmeside – 

projektansatte museet en formidlingskonsulent, 

som sammen med museets kunstfaglige afdeling 

og PR-afdeling brugte betydelige ressourcer på at 

udvikle ny publikumsrettet formidling på museets 

hjemmeside, så det i højere grad end tidligere 

supplerer og nuancerer det fysiske besøg på 

museet. Arbejdet fortsætter i 2021, hvor den ny 

hjemmeside lanceres og indholdet publiceres.  

 

Først på året ansatte museet en ny caféansvarlig, 

der fortsatte den positive udvikling af caféen med 

fokus på årstidens produkter, lokal forankring, 

kvalitet, smag og æstetik. Det samme gjaldt 

museumsbutikken med et varieret sortiment, bl.a. 

kunsthåndværk med lokal forankring, jf. pkt. 7.0. 

 

Også i 2020 ydede museets medarbejdere en stor 

indsats for at realisere museets planer. Grundet 

årets coronapandemi engagerede de sig i museet 

som tryg arbejdsplads og attraktion – godt hjulpet 

af foranstaltninger muliggjort af ekstraordinære 

coronamidler fra Ny Carlsbergfondet. Alle viste 

velvilje, fleksibilitet, tålmodighed og hensyntagen i 

et år med udfordringer, som ingen havde forudset 

eller prøvet før. En række medarbejdere arbejdede 

desuden hjemmefra, hvor det var muligt og 

hensigtsmæssigt, og virtuelle møder internt og 

eksternt vandt frem. Dermed blev 2020 også året, 

hvor organisationens rutiner, samarbejdsformer og 

formidlingsformater blev gentænkt.  

 

Fuglsang Kunstmuseum havde imidlertid ikke på 

samme måde klaret sig gennem 2020 uden støtte 

og opbakning fra stat, kommuner, fonde, sponsorer 

og Fuglsang Kunstmuseums Venner. Sidstnævnte 

skyldtes en stor indsats fra venneforeningens 

bestyrelse, som promoverede museet og dets 

aktiviteter samt gennemførte egne og fælles 

arrangementer i det omfang, at årets 

coronapandemi tillod det. Også de mange frivillige 
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fra foreningen bidrog trofast med løsning af 

opgaver i museets regi. Denne hjælp er uvurderlig, 

og det varmede at mærke, at selvom pandemien 

desværre satte sine begrænsninger for fysisk 

fremmøde, bidrog man, hvor det var muligt. 

Museet takker hjerteligst for al støtte og 

engagement. 

 

MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG       1.0 

 

Museets navn                                               1.1 

Fuglsang Kunstmuseum 

 

Museets kontaktoplysninger                 1.2 

Nystedvej 71, 4891 Toreby L. 

Telefon: 54 78 14 14 

Mail: post@fuglsangkunstmuseum.dk 

Web: www.fuglsangkunstmuseum.dk 

 

Museumskategori og ejerforhold       1.3 

Statsanerkendt kunstmuseum. Selvejende 

institution 

 

Museets formål                                 1.4 

og emnemæssige indhold 
Museet er kunstmuseum for Guldborgsund 

Kommune, Lolland Kommune, Vordingborg 

Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune og 

Næstved Kommune (tidligere Storstrøms Amt). 

Gennem indsamling, registrering, bevaring, 

forskning og formidling skal museet varetage den 

kunsthistoriske del af Danmarks kulturarv samt i 

almindelighed bidrage til kendskabet til og 

interessen for billedkunst. Museets emneområde er 

dansk kunst i form af maleri, skulptur, tegning og 

grafik fra den nationale kunstuddannelses 

oprettelse i 1754 og frem til i dag. Museet skal gøre 

samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille 

dem til rådighed for forskningen samt udbrede 

kendskabet til resultatet af såvel museets egen 

forskning som anden forskning baseret på museets 

samlinger. Museet skal drage omsorg for 

samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige 

konservering. Museet skal ved aktivt udstillings- og 

formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden 

tilgængelig for alle befolkningsgrupper. 

 

Oprettelse                                                     1.5 

Museet er oprettet i 1890 som en kunstafdeling i 

Lolland-Falsters Stiftsmuseum i Maribo. I 1944 fik 

kunstmuseet sin egen tilbygning og blev i 1966 

udskilt som selvstændig institution: Lolland-

Falsters Kunstmuseum. I 1989 ændredes navnet til 

Storstrøms Kunstmuseum. I oktober 2007 

ændredes navnet til Fuglsang Kunstmuseum, og i 

januar 2008 åbnede museumsbygningen på 

Fuglsang, som siden da har dannet rammen om 

museets virksomhed. I 2016 åbnedes KUMUS, 

museumsbygningens nabobygning, som huser 

administration af og praktiske værksteder for 

museets formidling, fra 2018 også med kontor for 

museets postdoc-stipendiat. Desuden foregår en 

del af museets større formidlingsaktiviteter her i 

lighed med andre kulturelle aktiviteter. 

 

Medlemskab af foreninger, 

organisationer mv.                            1.6 
Museet er medlem af Organisationen Danske 

Museer (ODM), Museumstjenesten og Museernes 

Fællesforsikring. Museet er andelshaver i 

Kunstkonserveringen og den fælles webinstitution 

Åbne Samlinger. Museet er desuden tilknyttet 

Historisk Atlas (www.historiskatlas.dk) samt 

menigt medlem af netværket af danske og tyske 

museer og kulturarvsinstitutioner NORDMUS 

(www.nordmus.eu). Museet er medejer af 

Kulturtjenesten på Lolland-Falster 

(www.kulturtjenesten.dk). Ved museets faste 

medarbejderes personlige medlemskaber er museet 

tilknyttet International Council of Museums 

(ICOM). Museet kunstfaglige medarbejdere er 

desuden tilknyttet den nationale forskningsportal 

PURE (pure.kb.dk), og museet deltager i 

fællesskabet omkring online forskningstidsskriftet 

Perspective Journal (perspective.smk.dk).  

 

Museumsdirektør Anne Højer Petersen har til og 

med 31. maj 2020 synliggjort museet gennem 

deltagelse i en række bestyrelser, råd og netværk, og 
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har – i lighed med museets øvrige personale – 

deltaget i relevante netværk med henblik på 

inspiration og videndeling. I perioden 1. juni – 31. 

december 2020 repræsenterede konstitueret 

direktør Tine Nielsen Fabienke museet midlertidigt.  

 

Arbejde og konsulentbistand             
for andre institutioner                        1.7 
Museets kunstfaglige personale har rådgivet såvel 

offentlige som private om kunstforhold. 

 

Museets leder, navn og stilling            1.8 

Museets leder i 2020 var museumsdirektør, 

mag.art. og merk.d. Anne Højer Petersen (1. januar 

– 31. maj) og konstitueret museumsdirektør, 

mag.art. Tine Nielsen Fabienke (1. juni – 31. 

december). Mag.art. og ph.d. Anna Schram Vejlby 

tiltrådte som museets ny direktør 1. januar 2021.  

 

Åbningstider                                       1.9 

For at give gæsterne bedst mulighed for at besøge 

museet og samtidig anvende 

personaleressourcerne mest effektivt havde museet 

også i 2020 differentierede åbningstider: højsæson, 

skuldersæson og lavsæson. Museet har 

skuldersæsoner fra april–juni og september–

oktober, hvor der er åbent fra tirsdag–søndag. I 

højsæsonen er der åbent alle ugens syv dage. 

Grundet årets coronapandemi, og forventningen 

om særligt mange danske turister i juli og august, 

blev åbningstiderne i de to måneder udvidet til kl. 

10-18. Museet har lukket både mandage og tirsdage 

i lavsæsonen november-marts. Lokale skoler og 

institutioner kan dog træffe særaftale om åbning i 

både vinter- og skuldersæsoner. I 2020 var der 

fortsat aftenåbent hver første onsdag i måneden 

under titlen Fuglsang AFTEN. Ordningen blev 

afskaffet med udgangen af året.  

 

SAMLINGER, ARKIVER                            

OG BIBLIOTEK                                  2.0 

 

Generel beskrivelse  
af samlingen                                      2.1 

Fuglsang Kunstmuseums samling rummer dansk 

maleri, skulptur og kunst på papir fra ca. 1780 og til 

i dag. Samlingens tyngde ligger i perioden ca. 1890-

1960. Museet har også en række inddeponerede 

værker fra offentlige og private samlinger.  

 

Uddeponeringer og udlån                 2.2 

Museet har fortsat værker uddeponeret på 

forskellige lokationer nationalt. Værkerne skal være 

tilgængelige for offentligheden, og en vis 

sikringsstandard skal være opfyldt.  

 
Museet har udlånt i alt 19 værker fra samlingerne til 

særudstillinger på fem forskellige danske museer. 

Grundet årets coronapandemi blev flere planlagte 

udlån udskudt til 2021 eller aflyst. 

 

Bibliotek                                             2.3 

Museet abonnerer på auktionskataloger og 

fagtidsskrifter. Der er også indkøbt relevante bøger. 

Herudover modtager museet publikationer fra 

andre museer og udstillingssteder (udveksling). 

Irrelevant materiale frasorteres ved ankomst. Der 

afventes fortsat afklaring om registrering af bøger 

via registreringssystemet SARA, der også rummer 

et biblioteksmodul, jf. pkt. 2.4. 

 

Registrering/dokumentation              2.4 

Museet bruger museernes system til registrering og 

administration af genstande og samlinger, SARA.  

SARA fungerer også som statsligt centralregister, 

som museet indberetter til. Det gjaldt i 2020 

basisregistrering af otte nyerhvervelser samt 

supplerende dybderegistrering og illustrationer af 

en lang række værker i øvrigt. Det afventes fortsat, 

at nye registreringer i SARA fra ultimo 2018 og frem 

gøres tilgængelige for offentligheden, da den 

hidtidige portal for kunstmuseernes samlinger, 

www.kid.dk, ikke er blevet opdateret siden da.  
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ERHVERVELSER, FORSKNING         

OG PROJEKTER                                 3.0 

 

Erhvervelser                                       3.1 

Inv. 2020/1 

Holger H. Hansen (1890-1919) 

Snelandskab, Lillehammer. 1919. Maleri 

Gave fra privat 

 

Inv. 2020/2-8 

Mogens Kølkjær (1941-2015) 

Syv linoleumssnit fra perioden 1995-2005 

Gave fra privat 

 

Forskning og projekter                       3.2 

Tine Nielsen Fabienke realiserede særudstillingen 

På sporet af Cobra. Vilde visioner 1930-2000. 

Udstillingen var programsat 24. januar – 26. april, 

men grundet årets coronapandemi og 

tvangslukning af museet pr. 12. marts lukkede også 

udstillingen ned. Den blev til gengæld forlænget og 

genåbnede 23. maj – 7. juni. Udstillingen blev kun 

vist på Fuglsang Kunstmuseum.   

 

Realiserede særudstillingen Wilhelm Marstrand. 

Den store fortæller i nært samarbejde med 

Nivaagaards Malerisamling, Ribe Kunstmuseum, 

Skovgaard Museet og kunsthistoriker Jesper 

Svenningsen. Udstillingen var programsat 2. 

oktober 2020 – 24. januar 2021, men grundet årets 

coronapandemi og tvangslukning af museet 

lukkede udstillingen ned pr. 11. december. Den 

nåede ikke at genåbne, men vises efterfølgende på 

de tre samarbejdsmuseer.  

 

Assisterede i planlægning af særudstillingen 

Billedbyggeren. Georg Jacobsen og den konstruktive 

kunst, 25. juni – 19. september 2021. Arrangeret af 

Ribe Kunstmuseum, der viser udstillingen i foråret 

2021. Efter Fuglsang Kunstmuseum vises 

udstillingen på Trondheim Kunstmuseum.  

 

Fortsatte planlægning af en kommende 

særudstilling Dobbeltsyn(er). Ingemann Andersen 

mellem Danmark og Italien. Arrangeret i 

samarbejde med Kastrupgårdsamlingen og 

KunstCentret Silkeborg Bad.  

 

Fungerede sideløbende med ovenstående som 

konstitueret direktør 1. juni – 31. december, hvor 

der især blev brugt ressourcer på årets 

coronapandemi i forhold til medarbejdere, gæster 

og tryg afvikling af museets planlagte 

udstillingsprogram og aktiviteter.  

 

Liza Kaaring realiserede sommerens særudstilling 

Katastrofer og mirakler. Palle Nielsen 100 år, 

arrangeret i samarbejde med Skovgaard Museet og 

Kunstmuseet i Tønder. Udstillingen var programsat 

15. maj – 13. september, men grundet årets 

coronapandemi og tvangslukning af museet åbnede 

udstillingen først 26. juni.  

 

Forberedte særudstillingen Naturligvis. 

Landskabsmalerier af Allan Otte i samarbejde med 

HEART – Herning Museum of Contemporary Art, 

Kunstmuseum Brandts og Allan Otte. Den blev vist 

på HEART først, herefter på Fuglsang 

Kunstmuseum 12. januar – 6. juni 2021 og 

efterfølgende på Kunstmuseum Brandts. Liza var 

medkurator på udstillingen, redaktør på 

udstillingens publikation og varetog design- og 

trykproces.  

 

Nyophængte udstillingssalene 1 og 2 med værker 

fra museets guldaldersamling og samlingen af 

historie- og genremaleri.  

 

Påbegyndte research til en kommende særudstilling 

med tema om kroppen.   

 

Udarbejdede udkast til en kommende 

erhvervelsesplan, hvis formål er at definere 

retningslinjer for, hvad museet skal arbejde for at 

indlemme i sin samling 2021-2031. Retningslinjerne 

er baseret på en gennemgang, kortlægning og 

analyse af samlingens nuværende sammensætning, 

styrker og svagheder, dens afgrænsning i forhold til 

andre museers samlinger samt i forhold til, hvilke 

værker der skønnes tilgængelige praktisk og 

økonomisk. 
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Fik udgivet forskningsartiklen “Close to the Nerves: 

Portraying Man’s Fears in Danish and British Art in 

the Aftermath of WWII” i den internationale 

antologi War and Art. The Portrayal of Destruction 

and Mass Violence, udgivet på forlaget Brill: 

Ferdinand Schöningh.  

 

Er museets forskningsmæssige kontaktperson og 

sidder i redaktionen for Perspective Journal og i 

styregruppen for PURE-samarbejdet. Er også 

tovholder på museets deltagelse i Forskningens 

Døgn, der grundet årets coronapandemi blev aflyst. 

 

Susanne Bangert fortsatte sin postdoc i samarbejde 

med Aarhus Universitet om regional identitet i 

1800-tallets landskabsmaleri: Kunst som regional 

identitetsformer. Brugte en del tid på at undervise i 

det store fag ”Kunst, Institutioner og Formidling” 

(KIF) på fjerde semester i bacheloruddannelsen og 

arrangerede en ekskursion til museet for holdet. 

KIFs pensum indgik også i det interne arbejde med 

museets formidlingsplan, som Susanne deltog i.  

 

Blev medlem af styregruppen for 1800-tals 

forskernetværket på universitetet 

(https://cc.au.dk/center-for-1800-talsstudier/). 

 

Brugte tid på forskningsansøgning til en kommende 

særudstilling med tema om den danske bibliotekar, 

filolog og historiker Christian Molbech og dennes 

Danmarksbeskrivelser i samarbejde med Aarhus 

Universitet.  

 

Deltog i planlægningen af seminaret ”Kultur, klasse 

og kontakter – Kunsten og herregårdene 1830-

1890”, som afvikles på Gl. Estrup i april 2021.  

 

Fik udgivet forskningsartiklen ”Den ’danske friske 

strand’ i 1800-tallets billedkunst” i K&K – Kultur og 

Klasse (tidskrift.dk/kok) og indleverede 

forskningsartiklen ”Lolland-Falsters maleriske 

problem” til online forskningstidsskriftet 

Perspective Journal. Artiklen udgives i 2021.  

 

Bidrog med nyt kunstfagligt indhold til flere af 

museets udstillingslommer: den ene er installeret, 

den anden afventer værkkonservering.  

 

Var museets kunstfaglige bidragsyder til den årlige 

tværfaglige Skejtentur i juni og til tværfaglig 

paneldebat i anledning af Ensemble Storstrøms 

sensommerfestival i september.  

 

KONSERVERING OG 

BEVARINGSARBEJDE        4.0 

I 2020 har museet haft to konserveringskvoter hos 

Kunstkonserveringen samt ekstra timer som 

kompensation for museumsdirektør Anne Højer 

Petersens bestyrelsesarbejde (formand). 

Sidstnævnte ordning ophørte pr. 31. maj, da Anne 

Højer Petersen fratrådte som museets direktør. 

Foruden konserveringsarbejde i museets samling 

har Kunstkonserveringen foretaget ind- og udtjek af 

museets særudstillinger og ydet faglig rådgivning. 

 

Frem til coronapandemiens udbrud udførte frivillige 

tilskæring af dækpap, udskiftning af syrefrit papir 

samt kontrol af indhold i magasinæsker/-skabe til 

kunst på papir. Ca. en fjerdedel af museets 

papirsamling er gennemgået.  

 

Konserverede værker                          4.1 

Som led i ”Bevaringsplan 2020” blev to malerier i 

kategori 4 grundkonserveret (udbedrende indsats), 

ligesom flere ældre gipsskulpturer in situ fik 

udbedret mindre skader. Flere værker blev sendt til 

konservering med henblik på udstilling og udlån.  

 

FORMIDLING                                    5.0  

Særudstillinger 2020:  

Kristian Zahrtmann. Queer, kunst og lidenskab. 

Indtil 5. januar 2020. I samarbejde med Ribe 

Kunstmuseum og Den Hirschsprungske Samling.  

 

På sporet af Cobra. Vilde visioner 1930-2000.  26. 

januar – 7. juni 2020 (oprindelig til og med 24. april, 

forlænget grundet årets coronapandemi).  
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Katastrofer og mirakler. Palle Nielsen 100 år.  

26. juni – 13. september 2020 (oprindelig fra 15. 

maj, udskudt grundet årets coronapandemi). I 

samarbejde med Skovgaard Museet og 

Kunstmuseet i Tønder.  

 

Wilhelm Marstrand. Den store fortæller. 2. oktober 

2020 – 24. januar 2021. I samarbejde med 

Nivaagaards Malerisamling, Ribe Kunstmuseum, 

Skovgaard Museet og Jesper Svenningsen. 

 
Formidling voksne/grupper                  5.1  
Museets besøgstal i 2020 var 29.906. 

Særudstillingen Kristian Zahrtmann. Queer, kunst 

og lidenskab nåede et besøgstal på 8.239, På sporet 

af Cobra. Vilde visioner 1930-2000 nåede 5.391, 

mens Katastrofer og mirakler. Palle Nielsen 100 år 

nåede 12.888 og Wilhelm Marstrand. Den store 

fortæller 6.811. Af de 29.906 gæster besøgte 2.623 

også KUMUS i forbindelse med arrangementer.  

 

Børne-/ungeformidling                    5.2 
Museet afviklede i 2020 en række formidlingsforløb. 

Det gjaldt Ka´vi så få ro, hvor der arbejdes 

tværfagligt med begrebsparrene ro og uro, tid og 

stress, fordybelse og flimmer. Forløbet er 

implementeret som museets bidrag til 

Dannelsesrygsækken, hvor alle elever på 7. årgang i 

Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune 

skal besøge Fuglsang Kunstmuseum 2019-22; i 

skoleåret 2020/21 i alt 35 klasser. 

 
Desuden blev der i 2020 arbejdet videre på projektet 

Klar, parat – kultur fra start, som er initieret 

gennem Kulturtjenesten, støttet af Slots- og 

Kulturstyrelsen og løber til og med 2021. Museet 

samarbejder med tre daginstitutioner fra 

Guldborgsund Kommune og tre fra Lolland 

Kommune, og projektet rummer flere dele: museets 

del Sans og samling er et samskabelsesprojekt med 

gensidig inspiration, videndeling og udvikling af 

førskolebørnenes muligheder med kunst og kultur. I 

2020 blev der arbejdet med workshopformater på 

museet, men også i institutionerne med besøg af 

museets formidler. Projektet blev præsenteret af 

museet i et indlæg på Dannelseskonferencen i 

Guldborgsund Kommune.  

 

I samarbejde med Museum Lolland-Falster, 

Knuthenborg Safaripark, Teatret Masken, 

Folkekirkens Skoletjeneste og Kulturtjenesten blev 

der afviklet tværfaglige forløb i projektet Kend dit 

land – en satsning for 4. klassetrin i form af 

dannelsesrejser til forskellige egne af Danmark. 

Workshoppen på museet inddrager 

landskabsmotiver fra samlingen, landskabet i 

museets umiddelbare nærhed samt små praktiske 

øvelser i landskabsgengivelser. Projektet forløb til 

udgangen af 2020. En tilrettet version udbydes 

fremadrettet som lejrskoleforløb. 

 

Museet var del af Guldborgsund Kommunes 

satsning MEGA Aktiv sommer. I samarbejde med 

museets formidler var Arendse Krabbe 

gæstekunstner på fem åbne workshops i 

juli/august.  

Familieworkshops i relation til museets 

særudstillinger afholdtes løbende hen over året – 

med reduceret deltagerantal grundet årets 

coronapandemi og tilhørende restriktioner i forhold 

til afstand, plads, hygiejne og forsamlingsloft. 

En del bookede formidlingsforløb blev udskudt eller 

aflyst grundet pandemien, mens andre kunne 

gennemføres med justeringer.   

 
Billedkunstner Arendse Krabbe med en workshopdeltager i 
værkstedet i KUMUS under MEGA Aktiv Sommer.  
 

Undervisning, børn/unge                 5.3 
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1741 elever besøgte sammen med 193 

voksne/undervisere museet i 2020 – fordelt på 

følgende grupper: 

180 voksenelever 

87 børnehavebørn 

18 børn fra specialklasser 

1314 folkeskoleelever 

118 efterskoleelever 

24 gymnasieelever der deltog i én af følgende 

aktiviteter (antallet refererer til antallet af 

aktiviteter): 

Omvisning: 16 

Workshops for institutioner: 51 

På egen hånd: 16 

Derudover har 155 børn/voksne deltaget i en af de i 

alt 13 afholdte familieworkshops i skolernes ferier, 

mens 60 børn/voksne har deltaget i en af de i alt 

fem åbne workshops under MEGA Aktiv sommer.   

60 børn og 12 voksne har desuden deltaget i 

workshops i egne førskoleinstitutioner med 

museets formidler.   

 

Anden formidling          5.4                           
Museets særudstillinger blev ledsaget af 

undervisning og aktiviteter, der uddybede og 

perspektiverede udstillingernes indhold.  

 

Frem til coronapandemiens udbrud tilbød museet 

de vanlige offentlige omvisninger den første søndag 

i måneden. Efter museets genåbning 23. maj 

konverteredes alle omvisninger til oplæg i museets 

foredragssal, så det personlige møde med museets 

kunsthistorikere kunne afvikles i fortsat trygge 

rammer. Det gjaldt også sommerens vanlige 

offentlige onsdagsomvisninger (Fuglsang 

SOMMER) samt øvrige egne og bestilte 

omvisninger.  

 

Der blev afholdt forskellige arrangementer under 

Fuglsang AFTEN, hvor museet holdt åbent til kl. 20 

hver den første onsdag i måneden. Det gjaldt 

omvisninger, foredrag, workshops, sanketur og 

filmaften. Grundet årets coronapandemi blev flere 

af arrangementerne udskudt eller aflyst.  

 

Samarbejdet med Ældresagen fortsatte med nu fire 

hold Kunst og kaffe den første fredag i måneden, 

hvor otte gange var planlagt, samt ét hold Kend din 

kunstner den sidste fredag i måneden, hvor også 

otte gange var planlagt. De fleste hold i foråret blev 

grundet årets coronapandemi aflyst, men blev 

gennemført i efterårssæsonen. Samarbejdet 

fortsætter med samme volumen i 2021.  

 

Andre arrangementer 
Museets kunsthistorikere deltog i eller initierede 

arrangementer udenfor museet, fx foredrag i 

Lolland Kommune.  

 

Via sæde i Guldborgsund Billedkunstråd bidrog 

museet til at kvalificere og målrette borgernes møde 

med professionel billedkunst og gøre den 

nærværende i hverdagen i Guldborgsund 

Kommune.  

 

Grundet årets coronapandemi var det desværre ikke 

muligt at arrangere de vanlige større 

fællesaktiviteter med Fuglsang Kunstmuseums 

Venner. Venneforeningen har til gengæld forestået 

egne justerede aktiviteter i og uden for museet, bl.a. 

i samarbejde med Ensemble Storstrøm og Fuglsang 

Musikforening. 

 

Konsulentbistand for andre              

institutioner                                       5.5 
Museet ydede kunstfaglig bistand til offentlige og 

private, fx om kunstnere, værker og bevaring.  

 

Ekstern formidling                             5.6 

Museets kunsthistorikere præsenterede Fuglsang 

Kunstmuseum gennem fx foredrag, oplæg og 

workshops, bl.a. oplæg på Guldborgsund 

Kommunes dannelseskonference. Grundet årets 

coronapandemi blev Kulturnatten i Guldborgsund 

Kommune, hvor museet skulle deltage, aflyst. 

 

Publikationer                                     5.7 

På sporet af Cobra. Vilde visioner 1930-2000.  

Udstillingen blev ledsaget af en booklet på 34 sider 
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af samme navn, redigeret af udstillingens kurator 

Tine Nielsen Fabienke fra Fuglsang Kunstmuseum. 

Kataloget, med en længere artikel af kunsthistoriker 

Trine Ross, blev udgivet af museet.   

Katastrofer og mirakler. Palle Nielsen 100 år. 

Udstillingen blev ledsaget af et rigt illustreret 

katalog af samme navn på 160 sider på dansk og 

engelsk, redigeret af udstillingens kurator Liza 

Kaaring fra Fuglsang Kunstmuseum, 

museumsinspektør Kathrine Svanum Andersen fra 

Skovgaard Museet og museumsinspektør Amalie 

Marie Laustsen fra Kunstmuseet i Tønder. Kataloget 

indeholder seks tematekster af Liza Kaaring samt 

interviews ved Liza Kaaring med hhv. 

katastrofehistoriker Rasmus Dahlberg, formand for 

350 Klimabevægelsen i Danmark Frederik Sandby, 

journalist og historiker Adam Holm, sognepræst og 

museumsgæst Søren Christian Storvad, kunstner 

John Kørner og tegner Thomas Thorhauge. 

Kataloget blev udgivet af udstillingens tre 

samarbejdsmuseer: Fuglsang Kunstmuseum, 

Skovgaard Museet og Kunstmuseet i Tønder.  

Wilhelm Marstrand. Den store fortæller.  

Udstillingen blev ledsaget af et rigt illustreret 

katalog af samme navn på 224 sider, redigeret af 

museumsinspektør Anne-Mette Villumsen fra 

Skovgaard Museet og kunsthistoriker, ph.d. og 

projektforsker Jesper Svenningsen fra Statens 

Museum for Kunst. Kataloget indeholder artikler af 

hhv. Jesper Svenningsen, kunsthistoriker Charlotte 

Christensen, museumsinspektør Birgitte von 

Folsach fra Nivaagaards Malerisamling og Anne-

Mette Villumsen. På nær Charlotte Christensens 

artikel var artiklerne genudgivelser af de til 

udstillingsprojektet fagfællebedømte artikler på 

dansk og engelsk i online forskningstidsskriftet 

Perspective Journal. Kataloget blev udgivet af 

udstillingens fire samarbejdsmuseer: Fuglsang 

Kunstmuseum, Nivaagaards Malerisamling, Ribe 

Kunstmuseum og Skovgaard Museet.  

 

Hold dit møde på Fuglsang    

Kunstmuseum                                    5.8         
En række gæster gjorde i beretningsåret brug af 

museets mødefaciliteter. Offentlige og private 

virksomheder samt fonde/sponsorer benyttede sig 

af denne mulighed, som er øget væsentligt med 

faciliteter i KUMUS til fx afholdelse af større 

arrangementer.  

 

PR- OG SPONSORVIRKSOMHED    6.0                                                
Der var omfattende PR-virksomhed med 

pressemeddelelser om udstillinger, aktiviteter og 

generelt om museet i 2020. På trods af to perioder 

med tvangslukning grundet årets coronapandemi 

nød museet godt af landsdækkende anmeldelser, 

omtaler og notitser i den skrevne presse samt 

regionalt TV og radio. Den lokale presse omtalte 

også flittigt museets aktiviteter. Arbejdet på de 

sociale medieplatforme blev intensiveret for fortsat 

at øge kendskabet til og interessen for museet. For 

også at indfange turisters opmærksomhed har 

museet en profil på rejsehjemmesiden Tripadvisor, 

hvor både danske og udenlandske gæster kan 

anmelde besøg på museet og lægge egne 

fotografier op. PR-afdelingen havde også faste 

aftaler med Culturepoint, der tilbyder 

kulturoplevelser på Sydsjælland, Møn og Lolland-

Falster, samt Visit Lolland-Falster om løbende at 

fodre deres online aktivitetskalendere med museets 

arrangementer.    

 

 
Museumsinspektør og kurator Tine Nielsen Fabienke 
interviewes af P4 Sjælland i anledning af udstillingen På sporet 
af Cobra. Vilde visioner 1930-2000.  
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Hjemmeside                                      6.1 

Museets hjemmeside blev hyppigt opdateret med 

nyheder, informationer og aktiviteter. Udover 

unikke brugere besøgte mange også hjemmesiden 

via links fra Facebook, Twitter og museets 

elektroniske nyhedsbreve. Hjemmesiden var også 

museets overordnede organ for information om 

museets tryghedsskabende foranstaltninger ved 

museumsbesøg under årets coronapandemi. Da 

hjemmesiden er forældet teknisk og funktionelt, er 

museet undervejs med en ny, der lanceres i 2021. 

Takket være midler fra Aage og Johanne Louis-

Hansens Fond brugte museets PR-afdeling i 

samarbejde med den kunstfaglige afdeling og en 

projektansat formidlingskonsulent en del tid på at 

udvikle nyt publikumsrettet formidling til siden.  

Indholdet publiceres i 2021. 

 

Digitalt nyhedsbrev                             6.2 

Siden 2008 er der hver måned blevet udsendt et 

gratis digitalt nyhedsbrev til abonnenter og således 

også i 2020. Her er informationer om udstillinger, 

aktiviteter, erhvervelser, nyheder mv. Under de to 

perioder med tvangslukning af museet grundet 

årets coronapandemi blev der tilføjet enkelte 

digitale omvisninger i nyhedsbrevet, så 

abonnenterne stadig fik formidlet kunsten. 

Nyhedsbrevene er for alle, man tilmelder sig på 

museets hjemmeside eller i museumsbutikken. Ved 

udgangen af 2020 var der 1.564 

nyhedsbrevsmodtagere – en stigning på 116 

abonnenter i forhold til 2019. 

 

Sociale medier                                      6.3 
PR-afdelingen planlagde, producerede og 

publicerede opslag på museets sociale 

medieplatforme for bl.a. at udbrede kendskabet til 

museets samling. Indholdet planlægges separat til 

hver platform. Opslagene er billedbårne med oftest 

korte tekster i en let tone. Indholdet varierer og 

dækker bl.a. relevante årstidsmotiver, arbejde bag 

kulisserne, små værkanalyser eller fotos fra fx 

ferniseringer. Billedmaterialet er stillbilleder eller 

små videoer optaget som snapshot eller 

professionelt. Følgerne inviteres til at kommentere, 

’synes godt om’ og dele opslagene på deres egen 

profil. Enhver kan tilgå museets profiler via links på 

hjemmesiden.  

 

Generelt udviklede og vækstede de sociale medier 

meget i 2020 og er en vigtig del af museets 

kommunikation. Det blev understreget i de to 

perioder med tvangslukning under årets 

coronapandemi, hvor museets digitale platforme 

var eneste formidlingskanaler til gæster og følgere. 

Bl.a. derfor har de sociale medier fået større 

betydning for museet, både som gratis formidling 

(opslag) og som markedsføring med mulighed for 

at tilkøbe målrettede annoncer til favorable priser. 

 

Facebook                                            6.4 

Grundet nye tekniske krav fra Facebook lukkede 

museet sin profil, der blev havde været i brug siden 

2009. En ny profil blev oprettet og offentliggjort i 

september. Siden fremtidssikrer optimalt brug af 

Facebook og Instagram (ejet af Facebook), hvorved 

museet fortsat kan udvikle publikumsrettet 

formidling og målrettet markedsføring på de sociale 

medier. Med annonceringen følger en udførlig 

statistik. Et stort strategisk arbejde med at 

synliggøre den nye profil høstede 1.639 følgere ved 

årets udgang, og der forestår et fortsat ihærdigt 

arbejde med at nå op på den gamle profils 3.664 

følgere.  

 

Udover fire-fem opslag om ugen på museets egen 

profil blev PR-afdelingen i 2020 inviteret til med 

mellemrum at poste indhold i ’folkebevægelsen’ 

Lolland-Falster Lovestorms Facebookgruppe 

(32.300 følgere), der som udgangspunkt ellers ikke 

giver adgang til virksomheder.  

 

Twitter                                                 6.5 

Fire-fem opslag om måneden, typisk om 

nyerhvervelser, donationer eller nyheder af politisk 

karakter. Opslagene indeholder hashtags (#) og 

nogle gange links til fx hjemmesiden for yderligere 

information. Ved udgangen af 2020 var der 684 

følgere i forhold til 631 ved udgangen af 2019. 
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Museets tweets kan ses uden at følge profilen ved 

søgning på vores emner, hashtags, kunstnere eller 

selve profilen.  

 

Instagram                                            6.6 

Seks-syv opslag om ugen, der publiceres enten som 

’stories’ (forsvinder efter 24 timer) eller på ’væggen’ 

(blivende). Hvert opslag hashtagges (#) med 

relevante ord, navne, årstal og lignende som 

søgeord. Brugere, der ikke følger museet, men som 

søger på et #, som museet har brugt, vil på den 

måde nå frem til profilen. Opslagene geolokaliseres 

med museets placering på landkortet. Ved 

udgangen af 2020 var der 3.225 følgere, hvilket er 

en stigning på 576 i forhold til udgangen af 2019.  

 

YouTube                                              6.7 

Også i 2020 blev der lagt videoer op på museets 

YouTube-profil. Det var primært digitale 

omvisninger i udvalgte værker, produceret med 

museets kunstfaglige afdeling under de to perioder 

med tvangslukning grundet årets coronapandemi. 

Dermed var det stadig muligt at møde kunsten og 

museets kunsthistorikere virtuelt. Platformen 

fungerer også som en landingsside, der kan linkes 

til fra primært hjemmeside og nyhedsbreve. 

Ligesom på andre sociale medieplatforme kan man 

tilgå museets film uden at have en profil. 

 

Tryksager og annoncer                      6.8 

Museets brochurer, plakater, foldere og lignende 

tryksager blev udsendt til biblioteker, 

turistbureauer, overnatningssteder, gallerier, 

kulturinstitutioner og turistattraktioner.  

 

Museet annoncerede lejlighedsvis landsdækkende, 

regionalt og lokalt i kunsttidsskrifter, dagblade, 

turistkataloger og online platforme. Annoncerne 

promoverede primært de aktuelle særudstillinger, 

men i 2020 tilkøbte PR-afdelingen også annoncer til 

promovering af museets profil og sted.  

 

Frivillige fra Fuglsang Kunstmuseums Venner 

hængte plakater op forskellige steder på Lolland-

Falster og Sydsjælland, hvilket øgede museets 

synlighed lokalt og regionalt.  

Samarbejder og sponsorater               6.9                
Museet arbejdede løbende med kontakt til 

erhvervslivet med henblik på samarbejde og 

sponsorater. Økonomiske sponsorater er typisk 

etårige, evt. flerårige, hvorimod sponsoraterne i 

naturalier ofte er tilknyttet en bestemt udstilling, 

event eller periode. Museet glæder sig over en 

række gentegninger med trofaste partnere, men 

også over de nye, som kom til i løbet af 2020. 

 

BUTIK OG CAFÉ                                 7.0 

Butiksvirksomhed                               7.1 

Museets butik har i 2020 haft et stort og varieret 

sortiment af varer som fx kunsthåndværk og andet 

kvalitetsdesign. Der var også sæsonbestemte varer 

til påske og jul, ligesom der var udstillingskataloger, 

plakater og andet merchandise til de skiftende 

særudstillinger.  

 

Cafévirksomhed                                   7.2 

Det blev ansat ny caféansvarlig 1. marts, som trods 

et turbulent første år – grundet årets 

coronapandemi med tilhørende tvangslukninger og 

ekstraordinært stort besøgstal i skolernes 

sommerferie – formåede at påvirke kreativiteten 

positivt og medvirkede til, at caféen blev endnu 

mere eftertragtet og et selvfølgeligt led i gæsternes 

museumsbesøg. Menukortet ændrede sig hen over 

året, inspireret af årstid, lokale produkter og de 

skiftende særudstillinger.  

 

BYGNINGER                                      

OG UDENDØRSAREALER                 8.0 

 

Bygning, nye installationer                 

og vedligeholdelse                              8.1 

Museumsbygningen: Loftet i sal 3 blev skiftet pga. 

flere års vandgennemtrængning. Årsagen blev 

fundet og udbedret. Under den første periode med 

tvangslukning af museet grundet året 

coronapandemi (marts-maj) blev alle museets 
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gulvområder med marmorsplit i stueplan olieret. På 

1. sal blev der olieret i gang, køkken og kopirum. 

I udstillingsområdet (mellem sal 7 og sal 10) har 

der i årevis været opsat en ”midlertidig” væg. Den 

blev fjernet, så der igen er kig i hele museets 

længde. 

 

Sidst på året blev museets oliefyr ændret, så det nu 

virker som backup for områdets varmecentral.  

Ved anden tvangslukning i december blev der 

ryddet og klargjort til renovering og udvidelse af 

caféens køkkenfaciliteter i 2021. 

 

KUMUS: Under første tvangslukning blev der olieret 

egetræsgulve (salen, scene, backstage, mellemgang 

og café). 

  

KUMUS                                               8.2 
KUMUS danner ramme om museets formidling, 

dvs. kontorfaciliteter til museets kunstformidler 

samt værkstedsfaciliteter til undervisning for børn 

og unge plus øvrige forløb med fx undervisere og til 

familier.  

 

Under årets coronapandemi er en række af museets 

arrangementer desuden blevet afviklet i KUMUS’ 

koncertsal, hvor myndighedernes restriktioner i 

forhold til plads og afstand kunne honoreres.  

 

Den i juni planlagte heldagsevent, En søndag på 

Fuglsang (arrangeret af venneforeningerne til 

museet og Ensemble Storstrøm i samarbejde med 

Fuglsang Musikforening og afholdt første gang 

2019), blev aflyst grundet årets coronapandemi. 

Eventen planlægges gennemført igen i 2021.   

 

Afsøgning af mulighederne for en legeinstallation i 

KUMUS-haven blev indledt.  

 

Fuglsang-området                               8.3 
Der er opsat informationsskilte ved indgangene til 

Fuglsang-området (Guldborgsund 

Kommune/Naturlandet Lolland-Falster) samt 

informationsmontre ved KUMUS til fx nyheder og 

arrangementer i museumsbygningen og i KUMUS.  

 

 

MUSEETS ORGANISATION            

OG ADMINISTRATION                     9.0 

 

Bestyrelse                                            9.1 
Bestyrelsens medlemmer var i 2020 som  

nedenfor og udpeget på følgende måde: 

Fra Fuglsang Kunstmuseums Venner: 

Flemming Frydendal, formand 

Lisbeth Krohn 

Lis Bentin 

Michael Schelde 

Fra Maribo Kunstforening: 

Elsebeth Garrett Walther 

Fra Guldborgsund Kommune: 

Britta Lange  

Martin Lohse, næstformand 

Fra Lolland Kommune: 

Tine Vinther Clausen  

 

 
Elsebeth Garrett Walther, medlem af venneforeningen og en af 
museets mange uundværlige frivillige, assisterer i 
forberedelserne til sommerudstillingen om Palle Nielsen.  

 

Fuglsang Kunstmuseums Venner     9.2 

Fuglsang Kunstmuseums Venner talte ved årets 

udgang 1.959 medlemmer. Venneforeningen 

iværksatte og afholdt arrangementer i og uden for 

museets rammer i årets løb. 

 

Foreningens nyhedsbrev Vennenyt udsendes fire 

gange årligt (overvejende pr. mail) og produceres i 
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samarbejde med museet. Det promoverer museets 

udstillinger samt museets og foreningens nyheder 

og arrangementer.  

Venneforeningens bestyrelse, som i 2020 afholdt en 

række møder, var sammensat som følger: 

Lisbeth Krohn (formand) 

Allan Hansen (næstformand) 

Inger Bolt Jørgensen (sekretær) 

Søren Christensen (kasserer)  

Flemming Frydendal 

Annelise Jørgensen 

Inge Pilt Nielsen 

Johan Landgren  

 

MUSEETS PERSONALE                     10.0 

 

Generelle forhold                                10.1 

Museets faste personale blev også i 2020 assisteret 

i praktiske og kreative opgaver af mange frivillige fra 

Fuglsang Kunstmuseums Venner; jf. pkt. 4.0. 

 

Fast personale                                     10.2 

Museumsdirektør Anne Højer Petersen (37 t/uge, 

fratrådt 31. maj) 

Museumsinspektør, ph.d. Liza Kaaring (37 t/uge)  

Museumsinspektør, mag.art. Tine Nielsen Fabienke 

(24 t/uge 1. januar – 31. maj), konstitueret 

museumsdirektør (37 t/uge 1. juni – 31. december)  

Bestyrelsesformand Flemming Frydendal 

(arbejdende formand 1. maj – 31. december) 

Administrator Else Brandt (37 t/uge) 

Museumsforvalter Jesper Smith (37 t/uge) 

Museumstekniker Axel Møller-Jensen  

(15 t/uge) 

PR-medarbejder Lene Vesten (30 t/uge) 

Formidler Guri Skygge Andersen (33 t/uge) 

Afdelingsleder i foyerområdet Lene Charalambous 

(varierende timetal)  

Caféansvarlig Louise Mia Hansen (25 t/uge, tiltrådt 

1. marts) 

Teknisk assistent Bjørn Meldgaard (15 t/uge)  

 

Andet personale      10.3  

Kunsthistoriker, omviser og kunstfaglig assistent 

Fleur Wetterholm  

Kunsthistoriker, postdoc Susanne Bangert 

 

Timelønnet personale med varierende timetal: 

Terese Gonnsen  

Karin Gregersen  

Grethe Høgh Hansen 

Louise Møller  

Bente B. Mønbo  

Jytte Ringsing  

Johanne Voigt Dilling-Hansen  

Josefine Vigh Grivne  

Ilse Juhl Christensen   

Susanne Nielsen 

Terese Krogh 

Githa Jørgensen 

Christina Jørgensen  

Chanett Erskov 

Louise Trier Hansen 

Johan Petersen 

Helena Pedersen 

 

Herudover havde museet løbende ansatte i 

virksomhedspraktik i forbindelse med bl.a. 

arbejdsprøvning samt medarbejdere i 

løntilskudsforløb, der bl.a. har varetog 

vagtfunktioner og forefaldende arbejde. 

 
Efteruddannelse, kurser, arrangementer 

o.a.       10.4  

Fuglsang Kunstmuseums personale deltog også i 

2020 i relevante kurser/efteruddannelse samt 

seminarer, workshops, receptioner, konferencer og 

netværksmøder. Grundet årets coronapandemi blev 

noget aflyst, andet udskudt og meget omlagt til 

virtuelle formater på fx Teams eller Zoom. 

 

AMO: I december udfyldte medarbejderne  

ny APV til videre foranstaltning i organisationen 

2021. 

 
 
 
MUSEETS ØKONOMI                     11.0  
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Det økonomiske grundlag               11.1 

Museets drift er baseret på et kommunalt og et 

statsligt tilskud efter gældende 

museumslovgivning. Museet har desuden 

egenindtjening gennem billet-, butiks- og cafésalg 

samt udlejning af lokaler til mødevirksomhed mv.  

Resultatopgørelse 2020 
Udgifter 
Personale                                          4.974.473 
Lokaler                                          1.486.919 
Samlingens forvaltning m.v.                       79.196 
Undersøgelser og erhvervelser                        739 
Konservering                                             221.600 
Udstillinger                                             1.349.458 
Anden formidlingsvirksomhed                 170.637 
Administration                                          938.992 
Husleje KUMUS                                         36.000 
Renteudgifter                                              39.003  
Husleje                                                       296.004 
Butik- og cafévirksomhed                       1.919.167 
Udgifter i alt                                        11.512.188 
 
Indtægter 
Personale                                                   274.171 
Lokaler                                                       282.651 
Udstillinger                                                352.041 
Administration                                            74.316 
Entréindtægter                                       1.214.402 
Butik- og cafévirksomhed                      1.984.114 
Ikke-offentlige tilskud (fonde o.a.)        2.235.654 
Tilskud fra Venneforeningen                    280.000 
Tilskud fra kommuner, drift                  2.082.612 
Tilskud fra Staten:   
- Drift                                                       3.691.588 
- Tilskud udstillinger mv.                           554.539 
Indtægter i alt                                       13.026.088 
 
Årets resultat                                           1.513.900   
Anvendte henlæggelser                              272.299 
Henlæggelser eksterne                              -722.742 
Henlæggelser egne                                 -1.050.000 
Overføres til egenkapitalen                          13.457 

 

 

 

 

 

 

BESØGSTAL                                     12.0 

 

 
Som vist i ovenstående graf blev museet i 

beretningsåret besøgt af 29.906 gæster (2019: 

33.278, 2018: 27.563, 2017: 30.218, 2016: 22.603, 

2015: 24.631).  

 

Besøgstal og særudstillinger pr. måned 
Grafen viser besøgstallet for 2020 månedsopdelt 

samt separeret på særudstillinger. 2020 var 

museets fjerdebedst besøgte år trods to perioder - i 

alt 12 uger - med tvangslukning grundet årets 

coronapandemi.  

 

 
 

 

 

Besøg på hjemmesiden 
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Den fælles webinstitution Åbne Samlinger har 

oplyst, at besøgene på Fuglsang Kunstmuseums 

hjemmeside 2020 var fordelt hen over året med 

udsving, der svarede til museets fysiske lavsæson i 

december og højsæson i juli. Der blev i alt 

registreret 79.720 besøg, (2019: 62.427, 2018: 

52.001, 2017: 57.161, 2016: 46.544), fordelt på 

219.130 sidevisninger.  

 

 

Besøg i KUMUS 

KUMUS er i årets løb besøgt af følgende gæster 

relateret til Fuglsang Kunstmuseum: 

 

Antal besøg 2.623 gæster (2019: 2.920, 2018: 2.442, 

2017: 2.254), heraf bl.a.: 

Børn under 18 år: 109 gæster 

Skole/uddannelsesinstitutioner: 826 gæster 

 

Hertil kommer Ensemble Storstrøm og Fuglsang 

Musikforenings koncertgæster, som ikke er 

medtaget i museets tal. 

 

Forventninger til 2021  
I skrivende stund (februar 2021) er museet grundet 

den fortsatte coronapandemi tvangslukket, og det 

er usikkert, hvornår og under hvilke forhold museet 

genåbner. Når det sker, vil museets ledelse selvsagt 

arbejde på at minimere virkningen af 

tvangslukningen mest muligt: dels ved en stram 

økonomistyring, dels ved at arbejde for at styrke 

egenindtjeningen gennem besøgstal, salg i butik og 

café, sponsorater og udIejning.  

 

Gennem tvangslukningerne i 2020 høstede museet 

mange erfaringer for, hvordan et museum kan virke 

under en pandemi – organisatorisk, praktisk og 

kunstfagligt. Det blev tydeligt, at museet er 

privilegeret i forhold til rumlige faciliteter og flere 

bygninger, og at museet ikke er afhængigt af 

udenlandske turister. Det er således ambitionen, at 

museet også i 2021 i videst muligt omfang kan 

opfylde de målbare punkter i Handleplan 2021 og 

dermed fortsat tiltrække mange borgere og turister: 

børn, unge, voksne og familier. Det forventes, at 

ledelse og medarbejdere igen skal indstille sig på 

ekstraordinær fleksibilitet, hensyntagen og 

tålmodighed – og kunne handle med kort varsel.  

 

De kunstfaglige aktiviteter: udstillinger, forskning 

og nyerhvervelser, er fortsat meget afhængige af 

fonde og tilskudsgivere. Museet har bl.a. positive 

forventninger til at opnå fondsstøtte til flere større 

erhvervelser i det kommende år. Museet vil også i 

2021 have stor gavn og glæde af den fireårige 

samarbejdsaftale om driftsstøtte til Fuglsang 

Kunstmuseum for årene 2020-23 mellem 

Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune. 

Det ekstra økonomiske tilskud fra Guldborgsund 

Kommune til især børneformidling, som museet 

har fået de seneste år, udløber med udgangen af 

2021 og skal derfor genforhandles.  

  

Med forbehold for coronapandemiens fortsatte 

hindring af research og forskning til kommende 

udstilllingsprojekter er det i skrivende stund 

hensigten at gennemføre det nu planlagte 

udstillingsprogram 2021 med en bred vifte af 

kunstneriske oplevelser: Det gælder Allan Ottes 

(født 1978) nøgterne samtidsblik på 

landbrugsdanmark og landskabsmaleriet; en tur til 

1920’ernes sprudlende Paris med udstillingen om 

maleren Georg Jacobsen (1887-1976) og hans 

internationale kreds samt den første udstilling i 

Danmark med den oversete landskabsmaler Hans 

Friis (1839-1892), der byggede hus på Falster for at 

være tættere på sine motiver. Der planlægges også 

ophængning af museets egen og inddeponerede 

Cobrakunst for at imødekomme de mange gæster, 
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der ikke nåede at se disse værker i den tidsmæssigt 

amputerede Cobraudstilling foråret 2020.  

 

Fotokavalkade 2020 

 

 
Gæster i årets første særudstilling: På sporet af Cobra. Vilde 
visioner 1930-2000. Foto: Ingrid Riis  
 

 
Gabriele Siemers-von Loeper åbner særudstillingen På sporet 
af Cobra. Vilde visioner 1930-2000, som viste værker fra 
museets egen samling og værker fra den inddeponerede tyske 
privatsamling Collection Siemers-von Loeper. Foto: Ingrid Riis 
 

 
Forsidebilledet gengivet her med et glædeligt tilbageblik fra en 
velbesøgt COBRA-fernisering, inden begreber som nedlukning, 
forsamlingsloft og afstandskrav blev daglig tale. Foto: Ingrid 
Riis  

 

 

 

 

 
Forud for forårets særudstilling optager fotograf Ole Akhøj et 
inddeponeret værk af den hollandske Cobrakunstner Karel 
Appel.  
 

 
En uge før forårets nedlukning holdt kunsthistoriker Trine Ross 
foredrag om Cobrakunst for en proppet sal i KUMUS. Foto: 
Bent Suhr 
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I anledning af sommerens familieworkshops viser 
kunstformidler Guri Skygge Andersen om før åbningstid i 
sommerudstillingen om Palle Nielsen. 
 

 
Museumsinspektør og kurator Liza Kaaring fortæller om Palle 
Nielsen og sommerens særudstilling.  
 

 
Gæster i sommerudstillingen om Palle Nielsen. Foto: Ingrid 
Riis.  
 

 
Kunstformidler Guri Skygge Andersen hjælper unge deltagere i 
sommerens familieworkshops om Palle Nielsen. 
 

 
Grundet coronarestriktioner blev museets offentlige 
omvisninger omlagt til oplæg i foredragssalen, hvor krav til 
forsamlingsloft, afstand og plads kunne tilgodeses. Her er det 
kunsthistoriker Fleur Wetterholm, der fortæller. 
 

 
Koncentration under sommerens familieworkshops. 
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Papirkonservator Søren Carlsen fra Kunstkonserveringen 
tjekker tilstanden på værkerne til sommerudstillingen om Palle 
Nielsen. Museumsinspektør og kurator Liza Kaaring overværer 
processen. 
 

 
Kunsthistoriker Bente Scavenius og skuespiller Joen Bille 
besøgte efterårets særudstilling om Wilhelm Marstrand. I 
midten konstitueret direktør og kurator Tine Nielsen Fabienke. 
Foto: Ingrid Riis.  
 

 
Der var både billeder og lyd i efterårets særudstilling om 
guldaldermaleren Wilhelm Marstrand. Foto: Ingrid Riis. 
 

 
Da det blev normalt med mundbind i museet. Her gæster i 
efterårets særudstilling om guldaldermaleren Wilhelm 
Marstrand. Foto: Ingrid Riis. 
 

 
Der blev også holdt god afstand. Gæster i efterårets  
særudstilling om guldaldermaleren Wilhelm Marstrand. Foto: 
Ingrid Riis.  
 

 
I løbet af året producerede museet små film om værker og 
udstillinger til de sociale medier. Her fortæller kunstformidler 
Guri Skygge Andersen om et guldalderportræt. 
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I museets foyer med butik og café holdt gæsterne god afstand 
til hinanden. Foto: Ingrid Riis. 
 

 
Fuglsang Kunstmuseum med udsigt over marker og sund. 
Foto: BARSK. 
 

 
Museets udsigtsrum med får på græsmarken. Foto: BARSK. 

 

 
Billedkunst, arkitektur og landbrug går op i en højere enhed.  
 

 
I sommersæsonen, og når vejret i øvrigt tillader det, er det altid 
populært at bruge museumscaféens udendørs faciliteter. Foto: 
Ingrid Riis. 
 

 
I slutningen af oktober blev det offentliggjort, at Fuglsang 
Kunstmuseums ny direktør pr. 1. januar 2021 blev Anna 
Schram Vejlby. Her ses hun i midten, flankeret af konstitueret 
direktør Tine Nielsen Fabienke og bestyrelsesformand 
Flemming Frydendal. Foto: Ingrid Riis. 

 


