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Museets kommende 
kunstlandskab 

 

v/museumsinspektør Liza Kaaring  

 
I 2023 forventer vi at kunne præsentere første 
etape af Fuglsang Kunstmuseums nye, 
ambitiøse kunstlandskab med dansk og 
international samtidskunst.  
 

Med kunstlandskabet ønsker vi at udvide 
kunstoplevelsen fra museets sale til den 
omkringliggende natur, ligesom vi ønsker at 
berige naturoplevelsen med en kunstnerisk 
dimension for de mange, der besøger 
området for naturen og den smukke 
herregårdshave.  
 

Kunstlandskabets nye værker vil blive 
placeret langs områdets allerede etablerede 
vandreruter, og kunsten vil være frit 
tilgængelig året rundt. I første omgang tager 
vi fat på den ”blå” rute, der går fra museet 
over den store plæne, igennem 
Herregårdshaven ud i Askelunden og tilbage 
til museet. 

 

 
 

 Kort over den blå vandrerute ved Fuglsang.  
Markeringerne 1 og 2 viser  

udsigtspunkter i Askelunden, 
 og ikke placering af kunstværker.  

Fra Dansk Skovforenings pjece  
om Skejten/Fuglsang, 2007. 

 

 

Med de nye værker placeret udenfor vil museets gæster ikke blot opleve landskabet igennem 
kunstnernes blik i samlingens landskabsbilleder indenfor på museet, men også udenfor i selve 
landskabet igennem kunstværker skabt og indkøbt specifikt til stedet.  
 

Fuglsang Kunstlandskab vil indeholde permanente værker af høj kunstnerisk kvalitet, der går i 
dialog med naturen og stedet og kan udforskes af den besøgende gennem bevægelse og ophold.  
 

Etableringen af et udendørs kunstrum med dansk og international samtidskunst lægger sig i 
forlængelse af museets nye satsning på samtidskunst i forhold til både udstillinger og 
erhvervelser.  
 

Der er ikke tale om en klassisk skulpturpark, men derimod et kunstlandskab, der placerer sig i de 
forskelligartede dele af omgivelserne omkring museet og herregården. Værkerne vil blive placeret 
med respekt for stedets historie og identitet og med god spredning i landskabet. 
 

Kunstlandskabet etableres i samarbejde med Det Classenske Fideicommis, der ejer jorden og 
driver land- og skovbrug omkring Fuglsang, ligesom projektet er økonomisk støttet af 
Guldborgsund Kommune. Realiseringen af projektet er afhængig af fondsstøtte. 
 

Værkudvalget til kunstlandskabets første etape offentliggøres senest i starten af 2023. 
 

  

Husk, at særudstillingen om Ingemann Andersen fortsætter frem til den 28. august 2022. 
Den smukke og efterspurgte plakat kan igen købes i butikken i flere størrelser. 



Forfattersamtale i KUMUS 
tirsdag den 31. maj kl. 17.30-18.45 
 

Forfatter Mathilde Walter Clark i samtale 
med litterat Elisabeth Skou Pedersen 

 

I anledning af den aktuelle særudstilling om 
Ingemann Andersen har museet i 
samarbejde med 
områdets biblioteker 
inviteret forfatter 
Mathilde Walter Clark og 
litterat Elisabeth Skou 
Pedersen til at tale om 
kunstnerisk nærvær, 
hverdagens glemsel og 
om at tilegne sig andre 
landskaber end dem man 
selv er vokset frem af.  

Mathilde Walter Clark.  
Foto: Ingrid Riis 

 

Clark har bidraget til udstillingens katalog 
med det skønlitterære essay ”Roens 
maestro”, som omhandler hendes møde 
med Ingemann Andersens værker, 
motivverden og lollandske fødeegn.  
 

Elisabeth Skou Pedersen er skribent, litterat, 
foredragsholder og garvet sceneinterviewer.  
 

Bemærk, at museet og caféen holder åbent til 
kl. 17.30 denne dag, og der kan købes 
drikkevarer før og efter arrangementet i 
KUMUS’ café. 
 

Pris: Medlem af Fuglsang Kunstmuseums 
Venner 50 kr., ikke-medlemmer 75 kr., ikke-
medlemmer plus entré til museet 100 kr. 
Billetter sælges på hjemmesiderne for 
museet, LollandBibliotekerne og 
GuldborgsundBibliotekerne.  
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Lyd på film i KUMUS 
med Peter Albrechtsen 
Torsdag den 9. juni kl. 19.30 – 21 
 

Mød en af Danmarks 
bedste lyddesignere, 
og få et spændende 
indblik i filmmagiens 
bedst bevarede 
hemmelighed – 
lyden. 

 

Peter Albrechtsen er kendt og anerkendt 
både her i landet og uden for vore grænser 
for sine medskabende bidrag til både 
dokumentarfilm og spillefilm. Tænk på 
"Vores mand i Amerika", om diplomaten 
Henrik Kaufmann, og den Emmybelønnede 
dokumentar ”The Cave”.

 
Han fortæller om de redskaber en 
lyddesigner bruger i sit arbejde og de 
overvejelser, der gøres undervejs for at 
skabe eller genskabe det lydunivers, der skal 
omgive billedsiden. 
 

Arrangementet er støttet af Johannes og 
Maren Larsens Mindelegat. 
 

Pris: 80 kr. for medlemmer af Fuglsang 
Musikforening, Fuglsang Kunstmuseums 
Venner eller Ensemble Storstrøms 
Venneforening. 130 kr. for ikke-medlemmer. 
Billetter købes på Place2Book via museets 
hjemmeside eller via dette link: 
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/
921xuyslh3 

________________________________________________________________________________ 
 

Familieworkshop i KUMUS - Linjer og mønstre 
Mandag den 27., tirsdag den 28., onsdag den 29. eller torsdag den 30. juni 
Alle dage kl. 9.30 – ca. 11.45 
Kom med når museet inviterer til kreativ workshop i forbindelse med 
Ingemann Andersen-udstillingen. Vi ser på linjer og mønstre og arbejder 
selv med billeder i forskellige enkle trykteknikker i billedkunstværkstedet. 
Det er for børn og deres voksne, og der er max. 20 på hvert hold. 
Pris: 25 kr. pr. deltager
Tilmelding og billetkøb på museets hjemmeside under: Det sker.                   

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/921xuyslh3
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/921xuyslh3


 

Balalajka-koncert i KUMUS – eller 
udendørs, hvis det ikke regner 
Søndag den 7. august kl. 15 – 17 
 

Her er en enestående mulighed for at opleve 
et 15 mands balalajkaorkester live.  

Pavlovskis Balalajkaorkester er et dansk 
orkester, stiftet i 1936 af Evgenij Pavlovski. 
I april spillede de i København en 
fredskoncert til støtte for Røde Kors’ 
hjælpearbejde for ofre for krigen i Ukraine. 

Orkesteret holder til i Vanløse og har et 
meget stort repertoire af russisk folkemusik. 
Det har turneret i de nordiske lande, 
Tyskland og Rusland. 
 

Det bliver en anderledes og stærk musikalsk 
oplevelse. 
Arrangementet er støttet af SN’s Kultur- og 
Erhvervsfond. 
 

Pris: 80 kr. for medlemmer af Fuglsang 
Musikforening, Fuglsang Kunstmuseums 
Venner eller Ensemble Storstrøms 
Venneforening. 150 kr. for ikke-medlemmer. 
 

Billetter købes på Place2Book via museets 
hjemmeside eller via dette link: 
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/
r0zxx7xxa6 

________________________________________________________________________________ 
 

Nyt fra direktøren 
Nyt værk i samlingen 

 

Museet har i mange år ønsket et maleri af 
guldaldermaleren Johan Christian Dahl 
(1788-1857). Nu er det lykkedes at få det 
første værk af Dahl ind i Fuglsangs samling 
med erhvervelsen af maleriet Klintekorset i 
Liselunds Have på Møn takket være generøs 
støtte fra Ny Carlsbergfondet.  
 

Maleriet blev til på en sommerrejse til Møn i 
1814, hvor Dahl var på motivjagt ved klinten 
ligesom mange andre kunstnere i første 
halvdel af 1800-tallet. 
 

 
Dahl var norsk, men havde stor kontakt med 
det danske kunstnermiljø. Derfor har han en 
naturlig plads i Fuglsangs guldaldersamling, 
og hans maleri kan allerede nu ses på 
museet i en lille 
temaophængning 
med motiver fra 
Møns Klint. 
 
 

I.C. Dahl, Klintekorset i 
Liselunds Have på Møn, 

1814. 
 Fuglsang 

Kunstmuseum. 
Foto: Ole Akhøj. 

 
________________________________________________________________________________ 
 

Frivillig på Fuglsang 
Kunstmuseum? 
Museet har et stort ønske om at finde flere 
frivillige vagter til udstillingsområdet. 
Museets særudstillinger indeholder ofte 
kunstværker af høj national og international 
værdi, som sikkerhedsmæssigt kræver 
vagter i hele åbningstiden såvel på hverdage 
som i weekenderne.  
 

Har du lyst til at nyde museets mange 
kunstværker i skønne omgivelser og hjælpe 
museet - så bliv frivillig vagt og mød andre 
med samme interesser. 
 

 

Du bestemmer selv hyppigheden af dine 
vagter. 
Du booker dine vagter i bookingsystemet 
SuperSass, en digital løsning, som anvendes 
på flere andre museer og institutioner. Det 
er let og nemt at betjene. 
 

Kunne du tænke dig at høre nærmere om 
dine muligheder for at udføre et stykke 
frivilligt arbejde på museet? 
 

Så kontakt allerede nu Lisbeth Krohn, 
formand for Fuglsang Kunstmuseums 
Venner, på tlf. 2941 6953 eller på mail: 
lisbethkrohn@mail.dk   
 

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/r0zxx7xxa6
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/r0zxx7xxa6
mailto:lisbethkrohn@mail.dk


 

Åbningstider 
 

Juni:  tirsdag-søndag kl. 11-16 
Juli, august:  alle dage kl. 10-17 
 

 

Oversigt over aktiviteter 
 

Alle omvisninger er gratis, når entréen er betalt. 
Max. 30 deltagere. Billetter kan afhentes på 
dagen i museumsbutikken. Hvis ikke andet er 
anført, er arrangementet på museet. 
 

Søndag den 5. juni kl. 13-14: 
Offentlig omvisning i særudstillingen 
Dobbeltsyner. Ingemann Andersen i Danmark og 
Italien.  
 

Torsdag den 9. juni kl. 19.30-ca. 21: 
Lyd på film med Peter Albrechtsen i KUMUS. 
Se s. 2. 
 

Søndag den 12. juni: 
Kl. 15: Musikforeningens koncert i KUMUS. 
Fransk romantik med Ensemble Storstrøm. 
Se nærmere på www.fuglsangmusikforening.dk. 
Kl. 20: Jazz på Tværs på Fuglsang Herregaard 
med Michael Sunding og Peter Hansen, der 
fortolker Carl Nielsen. 
Se nærmere på www.jazzpaatværs.dk. 
 

Søndag den 26. juni kl. 15: 
Sommergalla ”Sange fra et ægteskab” med 
Ensemble Storstrøm samt skuespiller og 
operasangere på Fuglsang Herregaard. 
 

Mandag den 27. juni kl. 19-21: 
Tværfaglig Skejtentur. Se museets hjemmeside. 
 

Mandag den 27, tirsdag den 28. onsdag den 29 
eller torsdag den 30. juni kl. 9.30- ca. 11.45 i 
KUMUS: 
Familieworkshop, linjer og mønstre i Ingemanns 
billeder. Se s. 2. 
 

Søndag den 3. juli kl. 13-14: 
Offentlig omvisning i særudstillingen 
Dobbeltsyner. Ingemann Andersen i Danmark og 
Italien samt i særophængningen af Richard 
Winthers værker. 
 

Onsdag den 6. juli kl. 12-12.30: 
Fuglsang SOMMER. Museets kunsthistorikere 
introducerer museet, samlinger og udstillinger. 
 

Onsdag den 13. juli kl. 12-12.30: 
Fuglsang SOMMER. Museets kunsthistorikere 
introducerer museet, samlinger og udstillinger. 
 

Onsdag den 20. juli kl. 12-12.30: 
Fuglsang SOMMER. Museets kunsthistorikere 
introducerer museet, samlinger og udstillinger. 
 

 
 

Mandag den 25., tirsdag den 26., onsdag den 27. 
eller torsdag den 28. juli i tidsrummet kl. 11-15: 
Åbent værksted i KUMUS med kunstneren 
Vibeke Frost. 
Kig ind. Det er gratis og uden tilmelding. 
 

Onsdag den 27. juli kl. 12-12.30: 
Fuglsang SOMMER. Museets kunsthistorikere 
introducerer museet, dets samlinger og 
udstillinger. 
 

Onsdag den 3. august kl. 12-12.30: 
Fuglsang SOMMER. Museets kunsthistorikere 
introducerer museet, dets samlinger og 
udstillinger. 
 

Lørdag den 6. august kl. 12-15 i KUMUS: 
Voksenworkshop med kunstner Kristine 
Hellesøe og linoleumstryk. Se mere på museets 
hjemmeside. 
 

Søndag den 7. august: 
Kl. 13-14: Offentlig omvisning i særudstillingen 
Dobbeltsyner. Ingemann Andersen i Danmark og 
Italien.  
Kl. 15: Balalajka-koncert i KUMUS eller 
udendørs. Se s. 3. 
 

Onsdag den 10. august kl. 12-12.30: 
Fuglsang SOMMER. Museets kunsthistorikere 
introducerer museet, dets samlinger og 
udstillinger. 
 

Onsdag den 17. august kl. 12-12.30: 
Fuglsang SOMMER. Museets kunsthistorikere 
introducerer museet, samlinger og udstillinger. 
 

Onsdag den 24. august kl. 12-12.30: 
Fuglsang SOMMER. Museets kunsthistorikere 
introducerer museet, samlinger og udstillinger. 
 

Lørdag den 27. august: 
Fuglsang SAMMEN. Samarbejde mellem 
museet og Ensemblet. Information følger på 
museets hjemmeside snarest muligt. 
 

Søndag den 28. august: 
Sidste dag for særudstillingen Dobbeltsyner. 
Ingemann Andersen i Danmark og Italien. 
 

Onsdag den 31. august kl. 12-12.30: 
Fuglsang SOMMER. Museets kunsthistorikere 
introducerer museet, samlinger og udstillinger. 
 
 

Ret til ændringer forbeholdes. Hold dig orienteret 
på museets hjemmeside og sociale medier for 
opdateringer og nyt. 

OBS! Nytårskoncerten 2023 afholdes 
lørdag den 7. januar 2023 i KUMUS. 

Reserver datoen. 

http://www.fuglsangmusikforening.dk/
http://www.jazzpaatværs.dk/

