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Kære Fanø Kunstmuseums Venner
I løbet af vinteren har den nye udstillings-
bygning gennemgået en omfattende tek-
nisk opgradering. Dette indebærer bl.a. at 
vores brandalarmsystem, tyverialarmsy-
stem samt nødstrømsforsyning er blevet 
udskiftet. Sikkerheden er hermed på 
højde med landets bedste museer med 
høje sikkerhedskrav. 

Opgraderingen omfatter også en arme-
ring af dørene, og endvidere at museet nu 
råder over et system til objektsikring, hvil-
ket betyder, at specielt kostbare kunstvær-
ker kan udstyres med berøringssensorer.

To af vores kustoder har valgt at stoppe 
og vi har heldigvis fået ansat to nye. Vi vil 
her benytte lejligheden til at takke  Inger Ib-
sen og Birgit Ibsen Jensen for deres store 
indsats. Den har været uvurderlig. Inger Ib-
sen har med stor entusiasme ledet butikken 
udover sit kustodejob til stor glæde for alle.

Dette billede er sammen med Fors-
berg billedet på denne side købt af Fanø 
Kunstmuseum for nogle af de penge Fanø 
Kunstmuseum fik fra Museums Center 
Fanø Bads Venner. Til dags dato her vi for 
disse  midler købt Julius Exner: Bedstefa-
ders snaps,   August Wilckens: Badende 
drenge ved Sønderho, Carl Johan Fors-
berg samling på 15 akvareller og  Niels 
Holbak: Huse på Sønderland.

lag sand. På den ene endevæg hænger et 
utal af fade i keramik i forskellige størrelser 
med Fanøs mange fugle som motiver.

På sidevæggene hænger fliser, som 
man kender dem fra de gamle huse, og 
dog. Motiverne er forstørret og forandret 
og er blevet til flisemalerier. Igen i de blå 
farver.På den anden endevæg hænger 
store malerier på oxideret metal af Fanøs 
blomster og flora.

Tegneren Peter Madsen.
Valhalla. 2.7 – 23.10
Museet præsen-
terer kunstneren 
Peter Madsen. 
Udstillingen viser 
eksempler på 
tegnerens omfat-
tende virke gen-
nem årene.

Fra det første 
album i Valhalla-

serien fra 1979, og Menneskesønnen fra 
1995 til de  seneste arbejder: Billedbogs-
serien Troldeliv og Eventyrbogen.

En del af udstillingen indrettes som kre-
ativt værksted for børn.

Bestyrelsen for Fanø Kunstmuseums 
Venner 
Henning Vilslev-Petersen (formand)
Gitte Heinemann (næstformand)
Flemming Kjærgaard (kasserer)
Birgit Knudsen (sekretær)
Karsten Sonnichsen
Anker Anthonis Jensen (suppleant)
Keld Weisberg (suppleant)

Indbetalingskort til betaling af kontingent 
for 2022 til Fanø Kunstmuseums Venner 
vedlægges.

Fanø Kunstmuseums bestyrelse 
Birgit Knudsen (formand)
Gitte Heinemann (næstformand)
Egon Nielsen (kasserer)
Henning Vilslev-Petersen (sekretær)
Flemming Kjærgaard
Poul Valdemar Nielsen
Anker Anthonis Jensen (suppleant)
Karsten Sonnichsen (suppleant)

Kustoder
Kirsten Weisberg , Karsten Sonnichsen , 
Kirsten Helby og Herdis Enggaard Poul-
sen

Museets åbningstider
Kl. 13 – 17
Mandag lukket.
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 Carl–Johan Forsberg.   Købt af Fanø Kunstmuseum 2021 

Niels Holbak: Huse på Sønderland

Eva Louise Buus: Ukrudt. Mælkebøtter og brændenælder.



Tabte somre 9.4 – 29.5
Fanø Kunstmuseum åbner med en udstil-
ling af illustrationerne til bogen Tabte 
somre af Jan Egesborg, Johannes Töws 
og Ulrik Busk Hoff. Formålet med udstil-
lingen er at tiltrække især unge til at se 
udstillingen.  
30 af de håndtegnede sort/hvid illustratio-
ner fra bogen Tabte somre bliver udstil-
let på Fanø Kunstmuseum. I forbindelse 
med udstillingen bliver der produceret en 
podcast omhandlende de udstillede illu-
strationer. 
Tabte somre er en tegneserie og netop 
tegneserien appellerer især til unge, da 
tegneserien som genre rummer mulighed 
for at fange nye og andre læsere end de 
traditionelle romanlæsere.
Tabte somre handler om et møde, der 
afholdes i Bruxelles, hvor verdens førende 
fysikere mødes for at diskutere den nye 
kvantefysik. Blandt deltagerne er Niels 

Bohr og Albert Einstein. Emnet indbyder 
derfor til, at unge, der interesserer sig for 
naturvidenskab, kan få en oplevelse af, 
at naturvidenskab kan formidles på en 
letforståelig måde gennem kunstneriske 
illustrationer.

Vi vil derfor indbyde de ældste elever på
Fanø Skole til at besøge Fanø Kunstmu-
seum sammen med deres lærere  i de 
naturvidenskabelige fag. 

Forandringer 9.4 – 26.6
Med afsæt i 
den over 1000 
år gamle for-
tælling fra Den 
Ældre Edda, 
om Vølvens 
Spådom, stiller 
Krestine Har-
boe den tidlige 
apokalyptiske 
fortælling om, 
hvordan men-

neskenes verden først går op i flammer, 
hvorefter den synker i havet som et tabt 
Atlantis, samt genopstår på ny, overfor 
nutidens videnskabelige spådomme, der 
på mange måder ligner scenariet fra den-
gang.

Udstillingen bærer spor og former i sig 
fra stranden på Fanø. Nogle af skulpturerne 
ligner hvide knogler, som havet har afble-
get og slebet. Der er tydelige referencer 
til havets plante- og dyreliv i farveskalaens 
turkisgrønne, rosa og gyldne toner, der gi-
ver værkerne slægtskab med tangplanter, 
ophobninger af organisk materiale, snegle, 
polypper og andre bløddyr.

Sammen med sin far Frank Lorentzen, 
har Krestine Harboe skabt et lydværk til ud-

stillingen, som skaber en helt særlig atmo-
sfære præget af reallyde fra havstokken, 
brændingens rullende sten, tordenvejr og 
sugende undervandslyde, mågernes skrig 
og vindens susen. 

170 års Vadehavskunst 9.4 – 23.10
Billederne i stueeta-
gen er alle fra vores 
faste samling. I det 
første rum er der 
skibsbilleder bl.a. 
med C.F. Sørensen: 
Parti af byen Nordby 
på Fanø 1849. I mel-
lemgangen er der 
billeder om turismen 
på Fanø. Her udstilles 

vort nyindkøbte billede af August Wilck-
ens: Badende drenge i Sønderho 1939.
I det næste rum fokuseres der på fascina-
tion af naturen. I år har vi ophængt Ørken-
vandringen af Niels Pedersen Mols samt 
to af de nyindkøbte Forsberg billeder.
I rummet for kulturliv har vi ophængt Ju-

lius Exner: Rivalerne  og et nyindkøbt bil-
lede af Julius Exner: Bedstefaders snaps.
 
Jakob Agersnap 9.4 – 23.10
I den blå stue er der  i år fokuseret på Ja-
kob Agersnap. Vi har udstillet vores egne 
billeder samt billeder fra private.

Agersnap kom første gang til Fanø sam-
men med sin far i 1917. I 1931 købte han 

et gammelt hus på Sønderho i Sønderland 
lige nord for kroen. I dette hus blev vesten-
den omdannet til atelier. Agersnap malede 
landskaber, portrætter, marinebilleder, 
huse og genrebilleder. Hans hovedinspira-
tionskilde var Fanøs natur. 

BLÅ 4.6 – 23.10
En udstilling om øen i havet. Fanø, Flora og 
Fauna af Eva Louise Buus

Udstillingen hedder Blå pga. af havet, 
men egentlig mest pga.af himlen, der føles 
så stor på Fanø – og endvidere  alle fliserne 
i de gamle huse. Det er en sanselig udstil-
ling, hvor man bliver forført og forelsket i 
mange af de elementer, der ses igen og 
igen på Fanø, men her i nye fortolkninger, 
hvor farven blå går igen i næsten alle vær-
kerne.

Beskueren træder ind og fornemmer, at 
det føles anderledes på gulvet. Kigger ned 
og opdager, at gulvet er dækket af et fint 

August Wilckens:
Badende drenge i Sønderho.

Krestine Harboe

Julius Exner: Bedstefaders snaps.

Jakob Agersnap: Klitter med måne over havet.


