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TAK TIL BIDRAGYDERE 

 
Nedenstående bidragsydere støttede i 2021 op om 

Fuglsang Kunstmuseum. Museet bringer dem alle 

sin varmeste tak:  

 

15. Juni Fonden  

A.P- Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 

Fond til almene Formaal 

Augustinus Fonden 

Beckett fonden  

Bestles Fond 

Erik Birger Christensens Fond 

Dansk Tennis Fond 

William Demant Fonden  

Gangstedfonden  

Ulla og Erik Hoff-Clausens Familiefond 

Hoffmann og Husmans Fond 

Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond 

Knud Højgaards Fond 

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens legat 

Nikolai og Felix Fonden  

Nordea Fonden  

Ny Carlsbergfondet 

Lektor Peer Rander Amundsens Legat 

SN Kultur- og erhvervsfond 

Skoletjenesten 

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. 
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Fuglsang Kunstmuseums Venner 
Bestyrelsen for og medlemmer af Fuglsang 

Kunstmuseums Venner, der aktivt, økonomisk og 

praktisk med stort engagement igen i 2021 støttede 

museet.   

Virksomhedssponsorer 

Virksomhedssponsorer som støttede museet og 

bidrog til gennemførelse af årets aktiviteter: 

2010 Vin & Velsmag 

Advodan Maribo 

AJ Consult A/S 

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 

Bygma Nykøbing F. 

aage maagensen statsautoriseret 

revisionsaktieselskab 

 

Materialesponsorater 
2010 Vin & Velsmag, Maribo 

Krenkerup Bryggeri 

Nysted Slagteren 

Pabst ApS 

Troels Jørgensen A/S 

 

Fuglsang Kunstmuseum har i 2021 haft følgende 

fokuspunkter. 

 

Strategi og ledelse: I henhold til museets Strategiplan 

2019-2022, med fokusområderne Kulturelt fyrtårn, 

Museum og Virksomhed, blev der arbejdet i henhold 

til Handleplan 2021. 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 

supplerede yderligere med tilskud på kr. 500.000, 

især til støtte for formidlingen. Og med 160.000 årligt 

2022-2024 til støtte for etableringen af Fuglsang 

Kunstlandskab. 

 

Bygninger: Museets café blev renoveret og udvidet. 

Atelieret blev indrettet permanent til cafeområde for 

museets gæster.  

 

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 afholdt et forskningsseminar i relation til den 

kommende udstilling Som brødre med deltagelse af 

museums- og universitetsforskere. Museet 

samarbejdede med fem andre kunstmuseer i 

Danmark og Norge om årets tre særudstillinger. To 

af udstillingerne 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 2021. Der var 

vækst i antallet af brugere af museets hjemmeside og 

sociale medieplatforme, bl.a. forstærket af den lange 

tvangslukning af museet under årets coronapandemi. 

Takket være fondsmidler kunne museet færdiggøre 

ny publikumsrettet formidling til ny hjemmeside og 

de sociale medieplatforme.  

 
Indsamling: Museet igangsatte en ny 

erhvervelsesstrategi og erhvervede flere værker end 

tidligere praksis. Museet indledte også undersøgelser 
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af etablering af en udendørs legeinstallation og 

skulpturpark.  

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 

klargøre værker til udstilling. Da antallet af værker i 

meget dårlig stand er ganske lille efter en solid 

indsats over flere år, blev det besluttet fremadrettet at 

lægge vægt på værker der udlånes til udstillinger og 

nyerhvervelser. 

 

NØGLETAL 

 
I Budget 2021 var der ikke kalkuleret med endnu en 

lang nedlukning i anledning af Covid-19-pandemien. 

Tvangslukningen af museet løb fra årets begyndelse 

til 21. april og igen fra 19. december og ind i det nye 

år. Gennem et solidt besøg i sommermånederne, 

statslige kompensationsordninger for faste udgifter 

og ved hjemsendelse af personale, samt med hjælp 

fra private fonde kunne økonomien alligevel hænge 

sammen. 

 

Museets udstillinger og aktiviteter blev flittigt omtalt i 

lokale, regionale og nationale medier, og besøgstallet 

nåede 23.939. 

 

Forårets udstilling Naturligvis. Landskabsmalerier af 

Allan Otte kunne forlænges hen over sommeren, så 

den først lukkede 12. september. 5.051 gæster så 

udstillingen fra 21. april – 24. juni, og yderligere 

11.715 gæster i perioden 25. juni – 12.september 

(hvor også sommerudstillingen var åben). I alt så 

16.766 gæster udstillingen. 

 

Sommerens udstilling Billedbyggeren. Georg 

Jacobsen og den konstruktive kunst kunne vises som 

planlagt, men blev hængt op i andre lokaler end de 

planlagte, således at Allan Otte-udstillingen kunne 

blive hængende i særudstillingssalen. 11.715 gæster 

så udstillingen.  

Frontpersonale og frivillige oplevede en særdeles 

travl sommer, herunder den næstbedst besøgte 

august med 4713 gæster (rekorden tilhører 

åbningsåret 2008).  

 

Grundet pandemien 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 bygninger samt omlæggelse 

af omvisninger i udstilling til oplæg i foredragssal i 

høj grad kunne imødekomme myndighedernes 

restriktioner om plads, afstand og forsamlingsloft.  

 

Besøgene på museets hjemmeside steg kraftigt ift. 

året før. I alt 38.991 unikke brugere og 168.904 

sidevisninger. Stigningen afspejler, at museet gik i 

luften med en ny hjemmeside i juli 2021, stigningen 

ses således mest markant i andet halvår af 2021. Med 

midler fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond 

gennemførte museets kunstfaglige afdeling og 

presseafdeling udviklingen af ny publikumsrettet 

digital formidling på hjemmesiden. 

 

I forhold til café og butik var der fortsat fokus på 

kvalitet og omsætning. Den gennemsnitlige 

omsætning i butik og café blev 86,94 kr. pr. person i 

forhold til 81,17 kr. året før.  

 

Museets venneforening bakkede trofast op om 

museets virke til trods for omkring fire måneders 

nedlukning og to aflyste ferniseringer. Medlemstallet 

nåede ved årets udgang 1857. Det er kun 102 færre 

end rekordåret 2020. Dvs. at medlemstallet stort set 

kunne fastholdes trods lavere aktivitetsniveau, og det 

giver et godt indtryk af den store loyalitet 

Venneforeningens medlemmer udviser. Foreningens 

frivillige varetog i videst muligt omfang en række 

velkomne opgaver for museet, fx præventive 

konserveringsopgaver, pressearkivering, 

plakatdistribution, assistance i café og som 

runderende vagter.  

 

I alt 20 virksomheder tegnede desuden sponsorat i 

2021 – en mere end i 2020 – og fem virksomheder 

sponsorerede materialer. Tilslutningen understreger 
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den store lokale opbakning til museet, selv under 

pandemien.  

 

Årets regnskab gav et positivt resultat. 

 

LEDELSESBERETNING 

 
2021 var på Fuglsang Kunstmuseum præget af 

stilhed og storm.  

 

1. januar tiltrådte Anna Schram Vejlby som direktør 

efter museumsinspektør Tine Fabienke Nielsen 

bistået af museets bestyrelsesformand Flemming 

Frydendal fra juni-december 2020 havde varetaget 

ledelsen af museet efter Anne Højer Petersens afgang 

som direktør.  

 

Forårets nedlukning, der kom til at vare fra nytår til 

21. april, fordrede ændringer i 

udstillingsprogrammet, og med stor velvilje fra 

udlånere og samarbejdsmuseer lykkedes det at 

forlænge visningen af Naturligvis. Landskabsmalerier 

af Allan Otte. Uden forlængelsen ville kun få gæster 

have kunnet nå at se en udstilling, der i sine temaer 

og motiver passede ekstraordinært godt til Fuglsang 

Kunstmuseums geografi, samling og virke.  

 

Med forlængelsen måtte dele af den permanente 

samling vige pladsen, så sommerens udstilling 

Billedbyggeren. Georg Jacobsen og den konstruktive 

kunst kunne vises samtidig med Allan Otte. Museets 

sommerpublikum kunne derfor forkæles med hele to 

store udstillinger og en highlightophængning af 

museets egne værker fra det moderne gennembrud 

og modernismen. 

 

Efter sommerens udstillinger kurateredes en ny 

samlingsophængning af værker fra 1880’erne til i 

dag. Der blev også sammensat et udvalg af dansk og 

udenlandsk CoBrA fra den tyske privatsamling 

Collection Siemers-von Loeper og museets egen 

samling. 

 

I oktober kunne museet åbne udstillingen Udendørs. 

Landskabsmaleren Hans Friis. Udstillingen var 

fremrykket fra sommeren 2022, og det var en 

kraftpræstation af kuratorerne, at det lykkedes at få 

udstillingen på plads og det forskningsbaserede 

katalog publiceret. 

 

Museets forskning relaterede sig til udstillingen om 

Hans Friis og til de kommende års udstillinger.  

Museet erhvervede 24 værker til samlingen i 2021. 

Nogle var gaver fra private, andre erhvervedes med 

støtte fra museets venneforening, private fonde og 

Slots- og Kulturstyrelsen. Erhvervelserne skete med 

udgangspunkt i den nye erhvervelsesstrategi med 

vægt på udbygning af kunstnere, der allerede var 

repræsenteret i samlingen, værker af kvindelige 

kunstnere og værker skabt fra omkring 1980 til i dag.  

 

Trods årets coronapandemi udviklede og 

gennemførte museets formidlingsafdeling en lang 

række forløb. Det gjaldt fx Dannelsesrygsækken for 

alle 7. klasser i Guldborgsund Kommune og Lolland 

Kommune, Tidlig kulturstart for udvalgte 

førskoleinstitutioner i samme kommuner samt Kend 

dit land, hvor 4. klasser besøgte museet i et 

tværfagligt samarbejde med kulturaktører på Lolland-

Falster.  

 

I 2021 fortsatte det voksende samarbejde med 

Ældresagen i de meget populære 

formidlingsarrangementer Kunst og kaffe og Kend 

din kunstner. Grundet årets coronapandemi blev en 

række af forårets forløb aflyst, men i efteråret kunne 

de gennemføres med stor tilslutning. 

 

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 

opsøgende indsats i forhold til pressen, var der 

løbende profilannoncering samt ekstraordinær 

annoncering med støtte fra Ny Carlsbergfondet til 

profilannoncering i 2021-22, så kendskabet til museet 

kan øges.   

 

Museet levede i høj grad på de sociale 

medieplatforme Facebook og Instagram, ikke mindst 

under forårets nedlukning, hvor publikums eneste 
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kontakt med museets kunst var via skærmen. Også i 

2021 var der vækst på alle platforme. 

Museets hjemmeside blev takket være midler fra 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond fornyet, og 

museet kunne herigennem blænde op for en række 

formidlende film om værker i samlingen og et mere 

brugervenligt design.  

 

Museets medarbejdere ydede en stor indsats for at 

realisere museets planer i 2021 – også når planerne 

måtte ændres grundlæggende. Med årets 

coronapandemi og nedlukning var en del 

medarbejdere hjemsendt i foråret, og alle viste 

fleksibilitet og tålmodighed i endnu et år med særlige 

udfordringer. En række medarbejdere arbejdede 

desuden hjemmefra, når det var muligt og 

hensigtsmæssigt.  

 

Fuglsang Kunstmuseum havde ikke klaret sig 

gennem 2021 uden støtte og opbakning fra stat, 

kommuner, fonde, sponsorer og Fuglsang 

Kunstmuseums Venner. Også de mange frivillige fra 

foreningen bidrog trofast med løsning af opgaver i 

museets regi. Denne hjælp er uvurderlig, og museet 

sender en dybfølt tak 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 
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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).  

 

Direktør Anna Schram Vejlby har synliggjort museet 

gennem deltagelse i en række bestyrelser og netværk, 

og har – i lighed med museets øvrige personale – 

deltaget i relevante netværk og møder med henblik 

på inspiration og videndeling.  

 

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 

Museet ledes af mag.art. og ph.d. Anna Schram 

Vejlby, der tiltrådte som 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 2021 

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. 10-17. 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.  

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 12 værker til særudstillinger på 

fire forskellige danske museer samt seks værker til 

særudstillinger på tre forskellige udenlandske 

museer. Grundet den fortsatte coronapandemi blev 

flere planlagte udlån udskudt til 2022 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 2021 

basisregistrering af 24 nyerhvervelser samt 

supplerende dybderegistrering og illustrationer af en 

lang række andre værker i øvrigt. Det afventes fortsat, 

at nye registreringer i SARA fra ultimo 2018 og frem 

gøres tilgængelige for offentligheden, da den 
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hidtidige portal for kunstmuseernes samlinger, 

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

 

ERHVERVELSER, FORSKNING         

OG PROJEKTER                                 3.0 

 

Erhvervelser                                       3.1 

Inv. 2021/1 

Holger Drachmann (1846-1908)  

Skejten. 1891. Tegning 

Gave fra Fuglsang Kunstmuseums Venner 

 

Inv. 2021/2 

Vilhelm Hammershøi (1864-1916) 

Landskab, Falster. Ca. 1890. Maleri 

Købt med tilskud fra Augustinus Fonden, Ny 

Carlsbergfondet og Fuglsang Kunstmuseums Venner 

 

Inv. 2021/3 

Svend Hammershøi (1873-1948) 

Parti fra Vordingborg Slotsruin. U.å. Maleri 

Købt 

 

Inv. 2021/4 

Erik Bischoff (1914-1995) 

Hoved. Antagelig 1950’erne. Skulptur 

Gave fra privat 

 

Inv. 2021/5 

Ingemann Andersen (1929-2017) 

Vintersol. U.å. Farvetræsnit 

Gave fra privat 

 

Inv. 2021/6 

Holger H. Hansen (1890-1919) 

Paris’ dom. U.å. Akvarel 

Gave fra privat 

 

Inv. 2021/7 

L.A. Ring (1854-1933) 

Roerne tages op. 1890. Maleri 

Gave fra Fuglsang Kunstmuseums Venner, SN 

Fonden, Slots- og Kulturstyrelsen 

 

Inv. 2021/8 

Bogen ”Tableau”, 1978, med originalt træsnit af Helle 

Vibeke Erichsen (1940-2016) 

Gave fra privat 

 

Inv. 2021/9 

Bogen ”Primitiv lyrik”, 1946, med originale litografier 

af Frede Christoffersen (1919-1987) 

Gave fra privat 

 

Inv. 2021/10 

Tidsskriftet ”Hvedekorn”, nr. 4, 1954 med blandt 

andet originale træsnit Palle Nielsen (1920-2000) 

Gave fra privat 

 

Inv. 2021/11 

Tidsskriftet ”Hvedekorn”, nr. 5, 1954 med træsnit af 

Palle Nielsen (1920-2000) og serigrafi af Helge Ernst 

(1916-1991) 

Gave fra privat 

 

Inv. 2021/12 

Tidsskriftet ”Hvedekorn”, nr. 6, 1954 med blandt 

andet originale træsnit af Palle Nielsen (1920-2000) 

Gave fra privat 

 

Inv. 2021/13 

Tidsskriftet ”Hvedekorn”, nr. 7, 1954 med blandt 

andet originale træsnit af Palle Nielsen (1920-2000) 

Gave fra privat 

 

Inv. 2021/14 

Tidsskriftet ”Hvedekorn”, nr. 8, 1954 med blandt 

andet originale træsnit af Palle Nielsen (1920-2000) 

Gave fra privat 

 

Inv. 2021/15 

Julie Madsen (1885-1968) 

Middag. U.å. Maleri 

Gave fra Sascha Schneider 

 

Inv. 2021/16 

Olaf Rude (1886-1957) 

Udsigt over Marielyst. Udkast til forside af bogen 

Frederik Graae, ”Erindringer fra Sydhavsøerne”, 1934. 

Akvarel 

Købt 
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Inv. 2021/17 

Allan Otte (født 1978) 

Pink Wrap. 2021. Maleri 

Købt med tilskud fra Ny Carlsbergfondet 

 

Inv. 2021/18 

Asger Jorn (1914-1973) 

Uden titel. 1941. Maleri 

Gave fra Fuglsang Kunstmuseums Venner 

 

2021/19 

Ellen E. Scheelke (1909-1988) 

Komposition. U.å. Maleri 

Købt 

 

2021/20 

Christine Løvmand (1803-1872) 

En blomsterkrans om et træ. 1828. Maleri 

Købt med tilskud fra Ny Carlsbergfondet og Slots- og 

Kulturstyrelsen 

 

2021/21 

Elsa Thoresen (1906-1994) 

Surrealistisk landskab. U.å. Maleri 

Købt med tilskud fra Ny Carlsbergfondet 

 

2021/22 

Anne-Marie Carl Nielsen (1863-1945) 

Kentaurpige. 1902. Skulptur 

Købt med tilskud fra Ny Carlsbergfondet 

 

2021/23 

Olaf Rude (1886-1957) 

Skejten. 1949. Akvarel 

Købt 

 

2021/24 

Anne-Marie Carl Nielsen (1863-1945) 

Brummende tyr. 1894. Skulptur 

Købt med tilskud fra Ny Carlsbergfondet 

 

Forskning og projekter                       3.2 

Tine Nielsen Fabienke sendte særudstillingen    

Wilhelm Marstrand. Den store fortæller videre. 

Udstillingen, der var arrangeret i nært samarbejde 

med Nivaagaards Malerisamling, Ribe 

Kunstmuseum, Skovgaard Museet og kunsthistoriker 

Jesper Svenningsen var planlagt til at lukke 24. 

januar, men grundet coronapandemien 

tvangslukkede museet og dermed udstillingen 11. 

december 2020. Udstillingen skulle oprindelig være 

rejst direkte til Nivaagaards Malerisamling, men 

grundet pandemien blev denne visning udsat til 

2022, hvorfor udstillingen blev sendt i magasin, indtil 

den kunne vises på først Ribe Kunstmuseum og 

siden Skovgaard Museet sommer og efterår 2021.  

 

Assisterede i realiseringen af særudstillingen 

Billedbyggeren. Georg Jacobsen og den konstruktive 

kunst i nært samarbejde med museumsinspektør 

Josephine Nielsen-Bergqvist fra Ribe Kunstmuseum 

og museumsinspektør Liza Kaaring fra Fuglsang 

Kunstmuseum. Udstillingen blev vist 25. juni – 26. 

september på Fuglsang Kunstmuseum og var 

arrangeret af Ribe Kunstmuseum, der viste 

udstillingen forud for Fuglsang. Udstillingen rejste 

efterfølgende videre til Trondheim Kunstmuseum.  

 

Fortsatte planlægning af særudstillingen 

Dobbeltsyner. Ingemann Andersen i Danmark og 

Italien, der oprindelig skulle være åbnet i oktober. 

Grundet coronapandemien blev udstillingen udskudt 

til februar 2022, og for at få udstillingskalenderen til 

at gå op kom en tredje samarbejdspartner ombord, 

så udstillingen efterfølgende vises på først 

KunstCentret Silkeborg Bad i efteråret 2022 og på 

Kastrupgårdsamlingen i første halvår af 2023. Var i 

forbindelse med planlægningen på 14 dages 

stipendieophold på det tidligere kloster og 

nuværende refugium San Cataldo ved Amalfikysten, 

hvor Ingemann Andersen boede størstedelen af året 

gennem tre årtier.  

 

Påbegyndte planlægning af udstillingen L.A. Ring. 

Årstiderne, der arrangeres i nært samarbejde med 

Ribe Kunstmuseum og dr.phil. Henrik Wivel, der 

gennem mange år har beskæftiget sig indgående 

med Rings virke. Udstillingen vises på Ribe 

Kunstmuseum 27. september 2022 – 15. januar 2023 

og på Fuglsang Kunstmuseum 3. februar 2023 – 29. 

maj 2023.  
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Har desuden været projektansvarlig for realiseringen 

af Fuglsang Kunstmuseums ny hjemmeside. 

Projektet blev skabt i et nært samarbejde mellem 

ekstern formidlingskonsulent Louise Trier, museets 

kunstfaglige medarbejdere og museets ansvarlige for 

PR, presse og marketing Lene Vesten.  

 

Liza Kaaring realiserede forårets særudstilling 

Naturligvis. Landskabsmalerier af Allan Otte. 

Udstillingen stod klar til den planlagte åbningsdag 

den 12. februar. Eftersom museet var tvangslukket, 

åbnede udstillingen dog først den 21. april. Takket 

være velvilje fra Kunstmuseum Brandts, der skulle 

overtage udstillingen, lykkedes det at forlænge 

udstillingen til den 12. september imod den tidligere 

planlagte lukkedato den 6. juni. Udstillingen var 

arrangeret i samarbejde med HEART – Herning 

Museum of Contemporary Art og Kunstmuseum 

Brandts. 

Liza realiserede også sommerens særudstilling 

Billedbyggeren. Georg Jacobsen og den konstruktive 

kunst, der åbnede den 25. juni. Eftersom at 

udstillingen med Allan Otte var blevet forlænget og 

derfor stadig optog særudstillingssalen, blev 

Billedbyggeren ophængt i sal 7-10, hvor dele af den 

faste samling normalt vises. Det gav nye erfaringer 

med brug af museets sale. Udstillingen varede til den 

26. september, og var arrangeret i samarbejde med 

Ribe Kunstmuseum. 

I løbet af året varetog Liza også nyophængninger i 

salene 3, 6, 7, 8, 9, og 10. Disse skyldtes i første 

omgang, at vi over sommeren pga. coronarelaterede 

ændringer i særudstillingernes visningsperioder 

havde to særudstillinger i stedet for én. Dette gav 

dog anledning til at nytænke flere af salene, herunder 

sal 6 med en ophængning af Cobra inklusiv den store 

inddeponering fra Collection Siemers-von Loeper. 

Ligesom sal 9 blev indrettet med værker fra 

surrealismen, der længe ikke havde været fremme. 

Nyophængningerne gav også lejlighed til at få en 

række nyerhvervelser præsenteret. Hen over 

sommeren var sal 6 desuden indrettet med highlights 

fra den moderne del af samlingen, der måtte tages 

ned, mens Billedbyggeren optog sal 7-10.  

Desuden arbejdede Liza videre med to kommende 

særudstillinger om kroppen i det 21. århundrede 

herunder arbejdet med fondsansøgninger. Der blev i 

denne forbindelse brugt tid på at finde en mulig 

samarbejdspartner. Kunstmuseet Tønder gik ind i 

projektet, men endte med at trække sig igen i 

december måned. Denne ændring betyder, at 

projektet inkl. dets økonomi gentænkes og nye 

fondsansøgninger skal sendes. 

Liza er desuden involveret i arbejdet omkring 

etableringen af Fuglsang Kunstlandskab, ligesom hun 

sidder i redaktionen for Perspective Journal og i 

styregruppen for PURE-samarbejdet, hvor hun fra 

2022 fungerer som repræsentant for de mindre 

kunstmuseer (alle undtagen SMK). 

 

Susanne Bangert realiserede udstillingen Udendørs. 

Landskabsmaleren Hans Friis på baggrund af sin 

forskning i 1800-tallets landskabsmaleri og specifikt 

Hans Friis. Hendes forskning blev formidlet i både 

udstillingen og det tilhørende katalog, som hun skrev 

til og redigerede i samarbejde med Guri Skygge 

Andersen og Anna Schram Vejlby.  

Susanne har desuden skrevet en forskningsartikel, 

som forventes udgivet i 

onlineforskningspublikationen Perspective i løbet af 

2022, og har konceptudviklet et udstillings- og 

forskningsprojekt om Christian Molbech i 

samarbejde med Faaborg Museum, Skovgaard 

Museet og Aarhus Universitet. 

 

KONSERVERING OG 

BEVARINGSARBEJDE        4.0 

 

I 2021 har museet haft to konserveringskvoter hos 

Kunstkonserveringen. Udover bevaring af museets 

samling har Kunstkonserveringen foretaget ind- og 

udtjek af museets særudstillinger og ydet forskellig 

faglig rådgivning og assistance.  

 

Konserverede værker                          4.1 

Flere nyerhvervelser blev sendt til konservering, mens 

andre værker blev sendt til konservering med henblik 

på udstilling i museet og udlån til andre museer.  

 

Desuden blev museets samling af Ingemann 

Andersens værker gennemgået og sendt til 
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konservering for at gøre dem klar til særudstillingen 

om Ingemann Andersen på museet pr. februar 2022. 

Denne omfattende særopgave blev finansieret af 

midler fra Ny Carlsbergfondets genstartspulje.  

 

FORMIDLING                                    5.0  

 

Særudstillinger 2021:  

Wilhelm Marstrand. Den store fortæller. Oprindelig 

lukkedato 24. januar. Lukkede 11. december 2020 

pga. tvangslukning af museet i forbindelse med 

coronapandemi. I samarbejde med Nivaagaards 

Malerisamling, Ribe Kunstmuseum, Skovgaard 

Museet og Jesper Svenningsen. 

 

Naturligvis. Landskabsmalerier af Allan Otte. 

Oprindelig åbningsdato var 12. februar. Åbnede pga. 

tvangslukning først den 21. april. Blev forlænget fra 6. 

juni til 12. september. Arrangeret i samarbejde med 

HEART og Kunstmuseum Brandt. 

Billedbyggeren. Georg Jacobsen og den konstruktive 

kunst. 25. juni – 26. september. Arrangeret af Ribe 

Kunstmuseum, som viste udstillingen 24. april – 6. 

juni (oprindelig åbningsdato var 6. februar, men 

grundet coronapandemien kunne museet først 

genåbne og dermed åbne udstillingen i april). Vistes 

efterfølgende på Trondheim Kunstmuseum.  

 

UDENDØRS. Landskabsmaleren Hans Friis. 8. 

oktober – 9.januar. Lukkede 19. december 2021 pga. 

tvangslukning af museet ifm. coronapandemi. 

Udstillingen var en del af Post doc. Susanne Bangerts 

forskning i 1800-tallets danske landskabskunst i et 

samarbejde mellem Fuglsang Kunstmuseum og 

Aarhus Universitet.  

 

Formidling voksne/grupper                  5.1  
Museets besøgstal i 2021 var 23.939 

Særudstillingen Landskabsmalerier af Allan Otte 

nåede et besøgstal på 16.766. Særudstillingen Georg 

Jacobsen og den konstruktive kunst gav 12.322 

gæster og besøg til særudstillingen med Hans Friis 

Udendørs udgjorde 5.130. Af de 23.939 gæster 

besøgte 2.037 også KUMUS i forbindelse med 

arrangementer.  

 

Børne-/ungeformidling                    5.2 
Museet måtte i 2021 grundet Covid-19 udskyde 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; forløbene 

gennemføres alle i skoleåret 2022 - i alt 34 klasser. 

Desuden blev workshopforløbene Friis, fnis og 

fortællinger - økonomisk støttet af Skoletjenesten - 

kun delvist gennemført grundet Covid-19. Resterende 

forløb er konverteret til forløbene Frås med foråret og 

gennemføres i foråret 2022. 

Der blev løbende i 2021 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 har samarbejdet 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 2021 blev der 

arbejdet med workshopformater på museet, men 

også i institutionerne med besøg af museets 

formidler. Projektets praktiske del er nu afsluttet og 

rundes i løbet af 2022 af med et handout værktøj, 

som bl.a. Slots- og kulturstyrelsen distribuerer. 

Projektet danner herefter afsæt for de fremtidige 

workshops i Dannelsesrygsækken.  

 

I relation til særudstillingen Billedbygeren Georg 

Jacobsen og den konstruktive kunst blev der i 

samarbejde med kunstner Sara Gade og museets 

formidler afholdt 5 åbne sommerworkshops (I harens 

fodspor) i juli med deltagelse af både børn og 

voksne. 

 

Derudover blev der afholdt de vanlige 

familieworkshops i relation til museets 

særudstillinger løbende hen over året. Grundet 

Covid-19 dog med aflysning af uge 7 De øvrige 

workshops blev afholdt med restriktioner og 
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forbehold i form af afstand, plads, hygiejne og 

forsamlingsloft. 

I relation til særudstillingen UDENDØRS 

Landskabsmaleren Hans Friis blev der i samarbejde 

med kunstneren Laura Barüel og museets formidler 

afholdt en workshop Plantetryk for børn over 12 år og 

voksne. 

I samarbejde med Guldborgsund Kommune, 

huskunstnerne Søren Lose og Martin Seest og 

museets formidler afvikledes 2 udendørs workshops: 

FLET - i relation til særudstillingen UDENDØRS 

landskabsmaleren Hans Friis. 

 

Til alle særudstillinger har der ligeledes været 

Aktivitetsark – med klippe-klistreopgaver til at tage 

med ind i udstillingen. 

Desuden var der til Særudstillingen UDENDØRS 

Landskabsmaleren Hans Friis særlige vægtekster til 

børn og en lille del af udstillingsarealet (en lomme i 

korridoren) havde også udstillingsrelaterede 

legerekvisitter til børn. 

I nedlukningsperioden foråret 2021 grundet Covid19, 

blev der - med støtte fra Aage og Johanne Louis-

Hansens Fond - produceret små formidlingsfilm. De 

kan nu ses på museets hjemmeside og på div. 

sociale medier. 

   

En del bookede formidlingsforløb blev udskudt eller 

aflyst grundet pandemien, mens andre kunne 

gennemføres med justeringer.   

Undervisning, børn/unge                 5.3 

1265 elever besøgte sammen med 181 

voksne/undervisere museet i 2021 – fordelt på 

følgende grupper: 

265 voksenelever 

163 børnehavebørn 

33 børn fra specialklasser 

484 folkeskoleelever 

159 efterskoleelever 

124 gymnasieelever der deltog i én af følgende 

aktiviteter (antallet refererer til antallet af aktiviteter): 

Omvisning: 25 

Workshops for institutioner: 19 

På egen hånd: 12 

Derudover har 106 børn/voksne deltaget i en af de i 

alt 6 afholdte familieworkshops i skolernes ferier, 

mens 116 børn/voksne har deltaget i en af de i alt 

fem åbne workshops.   

101 børn og 51 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.  

I samarbejde med Ensemble Storstrøm etableredes 

formatet Fuglsang SAMMEN, der fremover vil tilbyde 

salonaftener med musik og formidling af kunst og 

litteratur.  

 

Museet indledte desuden et samarbejde med 

bibliotekerne i Lolland og Guldborgsund Kommuner 

omkring litteraturaftener. I 2021 gæstede forfatter 

Josefine Klougart KUMUS i forbindelse med Hans 

Friis-udstillingen. Samarbejdet med bibliotekerne 

forventes fortsat i 2022.  

 

Samarbejdet med Ældresagen fortsatte med Kunst og 

kaffe den første fredag i måneden, ligesom også 

Kend din kunstner fortsatte. Forårets arrangementer 

måtte aflyses, men blev genoptaget i anden halvdel af 

året.  

 

Andre arrangementer 
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.  

 

Konsulentbistand for andre              

institutioner                                       5.5 
Museet ydede kunstfaglig bistand til offentlige og 

private, fx om kunstnere, værker og bevaring.  
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Ekstern formidling                             5.6 

Museets kunsthistorikere deltog i eller initierede 

arrangementer udenfor museet, fx foredrag i Lolland 

Kommune.  

 

Museet deltog i samarbejde med Ensemble 

Storstrøm i årets kulturnat i Nykøbing F.  

 

Publikationer                                     5.7 

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.  

 

Billedbyggeren. Georg Jacobsen og den konstruktive 

kunst. Udstillingen blev ledsaget af et rigt illustreret 

katalog af samme navn på 192 sider, redigeret af 

(daværende) museumsinspektør Anna Schram Vejlby 

og museumsinspektør Josephine Nielsen-Bergqvist, 

Ribe Kunstmuseum. Kataloget indeholder artikler af 

ovennævnte Josephine Nielsen-Bergqvist, 

museumsinspektør Christian Kortegaard Madsen fra 

Museum Jorn, postdoc ved Københavns Universitet 

Karen Westphal Eriksen, den norske kunsthistoriker 

Svein Thorud, en introduktion til Georg Jacobsens 

rejsedagbog ved kunsthistoriker Rune Finseth, tekst 

og billeder fra denne rejsedagbog samt øvrige breve 

og småtekster. Kataloget blev udgivet af Ribe 

Kunstmuseum og Fuglsang Kunstmuseum.  

 

UDENDØRS. Landskabsmaleren Hans Friis blev 

ledsaget af et rigt illustreret katalog af samme navn 

på 142 sider, redigeret af Museumsdirektør Anna 

Schram Vejlby, post doc. Susanne Bangert og 

kunsthistoriker og formidler Guri Skygge Andersen. 

Kataloget indeholder artikler af hhv. Post doc. 

Susanne Bangert, kunstsamler Michael Horn (DE) 

kunstnerisk leder af Orenæs Saloner Birgitte Getting, 

dr.phil. Jacob Wamberg samt ældre tekster af Peter 

Hebel og Johan Wolfgang Goethe. Kataloget blev 

udgivet af Fuglsang Kunstmuseum.  

 

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 2021. På trods af to perioder 

med tvangslukning grundet coronapandemi nød 

museet godt af landsdækkende anmeldelser, omtaler 

og notitser i den skrevne presse 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 fast aftale med Visit Lolland-Falster om løbende 

at fodre deres online aktivitetskalender med museets 

arrangementer.    

 

Hjemmeside                                      6.1 

Museets hjemmeside blev hyppigt opdateret med 

nyheder, informationer og aktiviteter. Udover unikke 

brugere besøgte mange også hjemmesiden via links 
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primært fra museets digitale nyhedsbreve, men også 

fra Facebook og Twitter. Hjemmesiden var også 

museets overordnede organ for information om 

museets tryghedsskabende foranstaltninger ved 

museumsbesøg under årets coronapandemi. Siden 

2019 har museet været undervejs med en ny 

hjemmeside, da den eksisterende var forældet. 

Takket være midler fra Aage og Johanne Louis-

Hansens Fond brugte museets PR-afdeling i 

samarbejde med den kunstfaglige afdeling og en 

projektansat formidlingskonsulent også en del tid på 

at udvikle nyt publikumsrettet formidling til siden, 

der gik i luften i maj 2021. Vigtigheden af digital 

formidling på hjemmesiden blev understreget under 

tvangslukningen i december 2021, hvor brugere 

stadig kunne få viden om samlingen ved at læse 

interviews og se videoer med det kunstfaglige 

personale selv om det fysiske museum var lukket.   

 

Digitalt nyhedsbrev                             6.2 

Siden 2008 er der hver måned blevet udsendt et 

gratis digitalt nyhedsbrev til abonnenter og således 

også i 2021. 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. Samtidig med lancering af ny 

hjemmeside skiftede PR-afdelingen til en mere 

moderne udsendelsesplatform Mailchimp. Det gav 

flere muligheder for opsætningen af en nyhedsmail 

således, at udtrykket blev friskere og nutidigt. 

Statistik på udsendelse og analyse af abonnenternes 

adfærd i brugen af nyhedsbrevet er med Mailchimp 

også blevet langt mere detaljeret end tidligere. Ved 

udgangen af 2021 var der 1.660 

nyhedsbrevsmodtagere – en stigning på 96 

abonnenter i forhold til 2020. 

 

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 hvert medie. Opslagene er 

billedbårne med oftest korte tekster i en let tone. 

Indholdet varierer og dækker bl.a. relevante 

årstidsmotiver, arbejde i kulisserne, små 

værkanalyser, nyerhvervelser og 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.  

 

Også i 2021 udviklede og vækstede de sociale medier 

og var en vigtig del af museets kommunikation. Det 

blev igen understreget i de to perioder med 

tvangslukning under årets coronapandemi, hvor 

museets digitale platforme var eneste 

formidlingskanaler til gæster og følgere. Bl.a. derfor 

prioriteres de sociale medier højere i museets 

arbejde. 

Facebook                                            6.4 

Med lancering af ny Facebookside i 2019 arbejdes der 

stadig ihærdigt og strategisk i 2020 med at synliggøre 

profilen for nye følgere. Ved årets udgang fulgte 2.200 

med, og det er 561 flere end året før. 

Udover tre-fire opslag om ugen på museets egen 

profil blev PR-afdelingen i 2021 inviteret til med 

mellemrum at poste indhold i ’folkebevægelsen’ 

Lolland-Falster Lovestorms Facebookgruppe (35.400 

følgere), der som udgangspunkt ellers ikke giver 

adgang til virksomheder.  

 

Twitter                                                 6.5 

To-tre 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. 

Det blev ikke til mange nye følgere i 2020, fordi 

Twitter ikke er særlig etableret i Danmark og er 

udkonkurreret af instagram og Facebook, når det 

kommer til interessen for kunst.  Museets tweets kan 

ses uden at følge profilen ved søgning på emner, 

hashtags, kunstnere eller selve profilen.  
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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 2021 var der 3.904 følgere, hvilket er en stigning på 

679 i forhold til udgangen af 2020.  

 

YouTube                                              6.7 

I 2021 blev der på museets YouTube kanal primært 

lagt videoer op som var digitale omvisninger i 

udvalgte værker. PR-afdelingen optog og 

producerede dem med museets kunstfaglige afdeling 

og til tider en ekstern konsulent eller producerteam 

under de to perioder med tvangslukning grundet 

årets coronapandemi. Formidlingen var målrettet 

både børn og voksne og dermed var det stadig muligt 

at møde kunsten og museets kunsthistorikere virtuelt 

uanset aldersgruppe. Videoer med 

formidlingsindhold lavet specifikt til 

særudstillingerne på museet, fandt også vej til 

YouTube til stor interesse for seere. Det samme 

gjaldt generelle præsentationsvideoer af 

særudstillingerne.  

Platformen fungerer også som en landingsside, der 

kan linkes til fra bl.a. 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.  

Frivillige fra Fuglsang Kunstmuseums Venner 

hængte plakater op forskellige steder på Lolland-

Falster og Sydsjælland, hvilket øgede museets 

synlighed lokalt og regionalt.  

 

Museet intensiverede annoncering i landsdækkende, 

regionalt og lokalt i kunsttidsskrifter, dagblade, 

turistkataloger og online platforme. Annoncerne 

promoverede primært de aktuelle særudstillinger, 

men i 2021 budgetterede PR-afdelingen også med at 

tilkøbe annoncer til promovering af museets profil og 

sted.  

 

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 2021. 

 

 

BUTIK OG CAFÉ                                 7.0 

Butiksvirksomhed                               7.1 

Museets butik har i 2021 haft et stort og varieret 

sortiment af varer som kunsthåndværk og andet 

kvalitetsdesign. Der var sæsonbestemte varer til 

påske og jul, ligesom der var udstillingskataloger, 

plakater og andet merchandise til de skiftende 

særudstillinger. Butikken byder også på et større 

udvalg af eksterne bøger og kataloger med relevans 

til museer, egnen og naturen. 

 

Cafévirksomhed                                   7.2 

Menukortet ændrede sig hen over året, inspireret og 

tilpasset årstid, lokale produkter og de skiftende 

særudstillinger. Med succes er der introduceret lidt 

mere hjemmebag samt flere lokale og også egne 

producerede varer til videresalg. 

 

BYGNINGER                                      

OG UDENDØRSAREALER                 8.0 

Under årets Coronanedlukning har værkstedet været 

involveret i etableringen af nyt cafékøkken, herunder 

ledningstræk til diverse teknik i såvel café samt 

tidligere atelier, der samtidig er blevet inddraget til 
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caféområde. Desuden maling af vægge og lofter i 

området. 

Der er desuden fremstillet 2 nye udstillingsborde til 

butik. 

 

Årets to viste særudstillinger blev taget ned i 

september ligesom der blev totalskiftet ophængning i 

salene 6-10. 

 

3 nye spanske vægge str. 240 cm er etableret med 

bl.a. vindue, der giver et nyt muligt udtryk i 

udstillingssammenhæng. 

 

Udendørsarealet bag om museet er renoveret med 

nyt grus og fjernelse af algebelægninger. 

Samarbejde med ny måtteleverandør. 

 

I forbindelse med Arbejdstilsynets besøg i efteråret, 

er der aftalt en forbedret info omkring kemi-APV og 

skiltning vedr. værnemidler. 

 

Skulptur ”Pige der sætter hår” af Poul Søndergaard er 

flyttet tilbage til Maribo i ”deponi” i det lille 

parkanlæg ved rådhuset. 

 

BYGNING, NYE INSTALLATIONER OG 

VEDLIGEHOLD                                    8.1 

Etablering af ny backup cloud-løsning. 

  

3 nye overvågningskameraer opsat 

 

Nye bærbare til medarbejdere. 

 

Skift af leverandør af el samt brand, tyveri, CCTV-

anlæg fra Lindpro til Telesikring. 

 

KUMUS: 5-års gennemgang foretaget, herunder skift 

af dårlige gulvbrædder på 1. salen. 

 

Ventilationsanlæg renset og justeret. 

 

Ny mixerpult til lydanlæg opsat inkl. renovering til 

bedre kabling til samme. 

 

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.  

 

Fuglsang-området                               8.3 
På Det Classenske Fideicommis’ foranledning 

overtog museet stafetten om at skabe en 

skulpturpark i områderne omkring museet, KUMUS 

og herregården. Med Guldborgsund Kommunes 

økonomiske opbakning kan museet i 2022 for alvor 

indlede arbejdet med Fuglsang Kunstlandskab, og 

der er ansat en projektkoordinator til opgaven. 

 

Museet indledte i 2021 med støtte fra Visit Lolland-

Falster en strategiproces omkring kommunikation af 

det samlede områdes kvaliteter til et større publikum 

i samarbejde med Ensemble Storstrøm og Fuglsang 

Herregård. Ambitionen er at skabe signaturoplevelser 

for flerdagesturister med vækst for alle tre huse til 

følge.  

 

MUSEETS ORGANISATION            

OG ADMINISTRATION                     9.0 

 

Bestyrelse                                            9.1 
Bestyrelsens medlemmer var i 2021 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 
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Fra Lolland Kommune: 

Steffen Rasmussen  

 

Fuglsang Kunstmuseums Venner     9.2 

Fuglsang Kunstmuseums Venner talte ved årets 

udgang 1.857 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 

samarbejde med museet. Det promoverer museets 

udstillinger samt museets og foreningens nyheder og 

arrangementer.  

 

Venneforeningens bestyrelse, som i 2021 afholdt en 

række møder, var sammensat som følger: 

Lisbeth Krohn (formand) 

Allan Hansen (næstformand) udtrådt af bestyrelsen 

den 21. september 

Inger Bolt Jørgensen (sekretær) 

Søren Christensen (kasserer)  

Flemming Frydendal 

Annelise Jørgensen 

Inge Pilt Nielsen 

Johan Landgren (næstformand 21. september -31. 

december) 

Erik Juhl Christensen (21. september – 31. december) 

 

MUSEETS PERSONALE                     10.0 

 

Generelle forhold                                10.1 

Museets faste personale blev også i 2021 assisteret i 

praktiske og kreative opgaver af mange frivillige fra 

Fuglsang Kunstmuseums Venner; jf. pkt. 4.0. 

 

Fast personale                                     10.2 

Museumsdirektør Anna Schram Vejlby (37 t/uge,  

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

Museumsinspektør, mag.art. Tine Nielsen Fabienke 

(24 t/uge)  

Administrator Else Brandt (37 t/uge) 

Museumsforvalter Jesper Smith (37 t/uge) 

Museumstekniker Axel Møller-Jensen  

(30 t/uge) 

PR-medarbejder Lene Vesten (30 t/uge) 

Formidler Guri Skygge Andersen (36 t/uge) 

Arrangementskoordinator Maja Junker Sørensen (30 

t/uge) ansat pr. 1. september. 

Afdelingsleder i foyerområdet Lene Charalambous 

(varierende timetal)  

Caféansvarlig Louise Mia Hansen (25 t/uge) 

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  

Louise Møller  

Bente B. Mønbo  

Jytte Ringsing  

Johanne Voigt Dilling-Hansen  

Josefine Vigh Grivne  

Sofia Vigh Grivne 

Ilse Juhl Christensen   

Susanne Nielsen 

Julia Selimovski 

Finn Juul 

Louise Trier Hansen 

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 

2021 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. 
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MUSEETS ØKONOMI                     11.0  
 

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 2021 
Udgifter 
Personale                                          5.303.349 
Lokaler                                          1.420.118 
Samlingens forvaltning m.v.                     142.854 
Undersøgelser og erhvervelser              3.684.932 
Konservering                                             423.684 
Udstillinger                                             1.227.698 
Anden formidlingsvirksomhed                 208.764 
Administration                                       1.370.280 
Entré                                                              8.014    
Husleje KUMUS                                          42.000 
Renteudgifter                                               41.130  
Husleje                                                       296.004 
Butik- og cafévirksomhed                       2.250.045 
Udgifter i alt                                        16.418.872 
 
Indtægter 
Personale                                                   207.680 
Lokaler                                                       271.300 
Samlingens forvaltning                                 1.244 
Udstillinger                                                190.990 
Administration                                          131.450 
Entréindtægter                                       1.172.825 
Butik- og cafévirksomhed                      1.943.232 
Ikke-offentlige tilskud (fonde o.a.)        5.581.577 
Tilskud fra Venneforeningen                    315.000 
Tilskud fra kommuner, drift                  1.999.496 
Tilskud fra Staten:   
- Drift                                                       3.717.237 
- Tilskud udstillinger mv.                           958.520 
Indtægter i alt                                       16.490.551 
 
Årets resultat                                               71.679   
Anvendte henlæggelser                          1.262.884 
Henlæggelser eksterne                             -818.048 
Henlæggelser egne                                   -500.000 
Overføres til egenkapitalen                         16.515 

 

 

 

BESØGSTAL                                     12.0 

 

 
 

Som vist i ovenstående graf blev museet i 

beretningsåret besøgt af 23.939 gæster (2020: 29.906, 

2019: 33.278, 2018: 27.563, 2017: 30.218, 2016: 

22.603). Museet var i beretningsåret tvangslukket til 

og med den 20. april.  

 

Besøgstal og særudstillinger pr. måned 
Grafen viser besøgstallet for 2021 månedsopdelt 

samt separeret på særudstillinger.  

 

 
 

Besøg i KUMUS 

KUMUS er i årets løb besøgt af følgende gæster 

relateret til Fuglsang Kunstmuseum: 
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Antal besøg 2.037 gæster (2020: 2.623, 2019: 2.920, 

2018: 2.442, 2017: 2.254), heraf bl.a.: 

Børn under 18 år: 142 gæster 

Skole/uddannelsesinstitutioner: 363 gæster 

 

Hertil kommer Ensemble Storstrøms gæster, som 

ikke er medtaget i museets tal. 

 

FORVENTNINGER TIL 2022               13.0 

     
Museet skal i 2022 kvalitetsvurderes af Slots- og 

Kulturstyrelsen. Sidste kvalitetsvurdering var i 2012.  

 

Museets strategi udløber ved udgangen af 2022, og 

arbejdet med en ny strategi vil derfor være et fokus i 

forlængelse af kvalitetsvurderingen. 

 

2022 begyndte med endnu en nedlukning af museet 

og ved genåbningen forventer vi en gradvis 

tilbagevenden af publikum. De sidste to somre har 

budt på stor travlhed og det forventer vi også i 

sommeren 2022.  

 

Vi glæder os til for alvor at tage hul på arbejdet med 

at etablere Fuglsang Kunstlandskab i samarbejde 

med Det Classenske Fideicommis og med 

økonomisk støtte fra Guldborgsund Kommune. De 

første måneder af året bruges på formulering af en 

strategi for projektet, og dernæst følger 

kunstnerudvalg og den reelle etablering over de 

næste tre år.  

 

Årets udstillinger er den længe ventede Dobbeltsyner. 

Ingemann Andersen i Danmark og Italien, som med 

nedlukningen i 2021 måtte udskydes til 2022. 

Udstillingen er forskningsbaseret og vil vise 

Ingemann Andersens værk i sin fulde bredde. 

Udstillingen rejser videre til Silkeborg Bad og 

Kastrupgaardsamlingen efterfølgende.  

 

Den omfattende udstilling Anne Marie Carl-Nielsen 

vises i samarbejde med Ny Carlsberg Glyptotek og 

Ribe Kunstmuseum, og præsenterer billedhuggeren 

på baggrund af ny forskning i kvindelige kunstneres 

muligheder omkring 1900. 

 

Grundet forventninger om, at publikum kun 

langsomt vil vende tilbage til kulturlivet i første 

kvartal af året efter nedlukning, besluttedes det at 

forlænge Ingemann Andersen-udstillingen hen over 

sommeren af hensyn til en fornuftig brug af 

arbejdskraft og fondsstøtte med henblik på at så 

mange som muligt får glæde af udstillingen. Dermed 

skubbes udstillingsprogrammet, så Anne Marie Carl-

Nielsen vises i efteråret, og den planlagte L.A. Ring-

udstilling flyttes til 2023.  

 

Museet forventer at øge arrangementsaktiviteten og 

lave løbende forandringer i den faste samling for at 

give publikum gode anledninger at besøge museet 

også i skuldersæsonerne.  

 

Udstillinger, forskning og nyerhvervelser er helt 

afhængige af fonde og tilskudsgiveres opbakning, og 

der er allerede ved årets begyndelse positive takter i 

den retning. Museet vil også i 2022 have stor gavn og 

glæde af den fireårige samarbejdsaftale om 

driftsstøtte til Fuglsang Kunstmuseum for årene 

2020-23 mellem Guldborgsund Kommune og Lolland 

Kommune.  
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FOTO-KAVALKADE                              14.0 

 

 
Slutningen af 2021 bød på endnu en fantastisk erhvervelse, der her ser 

dagens lys for første gang som nyt medlem af Fuglsang Kunstmuseums 

samling. Billedhugger Anne Marie Carl-Nielsens kentaurpige fra 1920 vil 

blive del af en kommende særudstilling efterår 2022 på museet.   

 

  
Fuglsang er smuk på alle tider af året og stien til museet sætter allerede 
stemningen til en god oplevelse. Foto: Barsk 

 

 

 

 
Genåbning 21. april efter endnu en nedlukning og en glad 
museumsdirektør Anna Schram Vejlby melder om gæster i god ro & 
orden. Sikkerheden er i top og myndighedernes restriktioner overholdes. 
 

  
Museumsdirektør Anna Schram Vejlby holdt for første gang åbningstale 
til ferniseringen på UDENDØRS-udstillingen efter afstandskravene var 
ophævet. Foto: Ingrid Riis 
 

 
Storsamler af Hans Friis-malerier, tyske Michael Horn, tryllebandt 

ferniseringsgæsterne til åbningen af ’UDENDØRS. Landskabsmaleren 

Hans Friis’: Foto: Ingrid Riis 
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Billedkunstner Allan Otte disponerer sammen med museumsinspektør 
Liza Kaaring sine værker til udstillingen ’Naturligvis. Landskabsmalerier 
af Allan Otte’. 
 

 
Skoleelever på besøg i Allan Otte-udstillingen. 
 

 
Internationalt besøg i sommerudstillingen ’Billedbyggeren. Georg 
Jacobsen og den konstruktive kunst’ med værker fra bl.a. Brasilien, 
Rusland og Mexico – her Diego Rivera - var repræsenteret. Foto: Ingrid 
Riis. 
 

 

  
Endelig! I august blev det igen muligt at afholde offentlige omvisninger, 
da myndighedernes afstandskrav ophørte. 

 

 
Børnevenlig udstillingslomme i efterårsudstillingen ’UDENDØRS. 

Landskabsmaleren Hans Friis’ 
 

 
L.A. Rings roebillede fra 1890 var en vigtig tilføjelse til museets Ring-

samling, og ophængningen blev da også fejret ved en lille ceremoni med 

deltagelse af tilskudsgiver S.N. Fondens Søren Krighaar (t.v.) og Morten 

Jensen (t.v.). Bestyrelsesformand for Fuglsang Kunstmuseum, Flemming 

Frydendal, og formand for Fuglsang Kunstmuseums Venner, Lisbeth 

Krohn, deltog også i festlighederne, hvor museumsdirektør Anna Schram 

Vejlby fortalte om erhvervelsen.  
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Forfatter Josefine Klougart i samtale med Jeppe Carstensen om naturen 
som et centralt element i Klougarts bøger. Det udsolgte arrangement i 
KUMUS var en del af formidlingsprogrammet under UDENDØRS-
udstillingen. 
 

 
’Ka vi’ så…. ’ er et workshopforløb for 7. klasser, der udbydes igennem 
Dannelsesrygsækken. Formidler Guri Skygge Andersen fører bl.a. 
eleverne igennem en meditation i udsigtsrummet. 
 

 

 
Familieworkshops byder både på børnevenlig omvisning i den aktuelle 
særudstilling og kreativ hygge i billedkunstværkstedet i KUMUS. 
 

  
En voksenworkshop i naturens tegn med tekstildesigner Laura Baruël og 
museets formidler Guri Skygge Andersen. 
 

 
Konservator Camilla Brøgger fra Kunstkonserveringen og 
museumsinspektør Liza Kaaring tjekker tilstanden på et værk til 
sommerudstillingen om Georg Jacobsen. 
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Nyerhvervelser af Anne Marie Carl-Nielsen og Erik Bischoff i kø til 
fotografering. 
 

 
Truck og kampesten i en udstillingssal? Det hele gav mening, da 
efterårsudstillingen UDENDØRS åbnede. 
 

  
Frivillige fra Fuglsang Kunstmuseums Venner klippe-klistrer og hygger sig 
på museet og producerer varer til museumsbutikken. 
 
 
 

 
 

 

 
I forbindelse med ombygningen af museets café blev den også udvidet og 
har nu også udsigt til den gamle have på Fuglsang.  
 

 
Det hører til sjældenhederne, at kunstværker fra landets museer hænger 

der, hvor de store beslutninger tages. Som udgangspunkt er det 

Folketingets egen kunstsamling eller samlingerne på Statens Museum for 

Kunst, der plukkes fra, når malerierne udskiftes på gangene, men 

Fuglsang Kunstmuseum udlånte i 2021 to malerier af den lollandskfødte 

Johannes Wilhjelm (1868- 1938) til blå gang. Her er det kulturminister 

Ane Halsboe-Jørgensen, der glædes over ’Høstfolk’. Foto Ingrid Riis 
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Politiker Zenia Stampe fra Radikale Venstre var blandt de første til at se 
årets fineste nyerhvervelse i form af et falstersk landskab af Vilhelm 
Hammershøi. 
 

 
Nogle kalder det museets fornemmeste landskabsmaleri, selv om vores 

samling ellers rummer prægtig landskabskunst! #udsigtsrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


