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Adolf Heinrich Hansen: 
To kvinder omkring vugge 
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vil gerne have, at flere forældre kommer 

med deres børn på museet. Hvert år vil 

vi fra vores udstilling udvælge et tema 

for konkurrencen. I år er temaet huse, da 

vi har fokuseret på Jakob Agersnap i blå 

stue. Vi håber, at børnene vil lade sig 

inspirere af kunsten og vi er spændte på 

at modtage deres fortolkning af huse på 

Fanø. Konkurrencen blev igangsat 2. juli. 

Konkurrencer afholdes i samarbejde med 

vores bidragsyder Danibo, der gennem de 

sidste 10 år har støttet museet med mere 

end 1.5 mio. kr. 

Blik på Fanø — 6. til 25.september 

Keramiker Helle Bovbjerg og tekstilkunst-

ner Lotte Kjær, præsenterer nyfortolknin-

ger over eksisterende værker fra museets 

samling. 

Til udstillingen på Fanø Kunstmuseum 

arbejder de i krydsfeltet mellem tekstil 

og keramik. I udførelsen af værkerne inte-

grerer de deres egne indtryk fra Fanø og 

de bærende temaer fra museets samling; 

natur, folkeliv og skibsfart. Der afholdes 

kunstnersamtaler den 15., 16. og 17. sep-

tember fra klokken 10 —11. Billetter til 70 

kroner kan købes i butikken. 

Nyindkøbte billeder 

Når museet lukker 

ned efter efterårs-

ferien, inviterer vi 

en eftermiddag 

eller aften til at be-

søge museet for at 

se billederne i den 

nye bygning. Vi har 

fx købt ikke mindre 

end 15 akvareller af 

Carl Johan Forsberg samt dette billede af 

Adolf Heinrich — Hansen 

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) 

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) 

Kustoder 

Kirsten Weisberg , Karsten Sonnichsen, 

Kirsten Helby og Herdis Enggaard Poul-

sen 

Museets åbningstider 

Kl. 13 — 17 

Mandag lukket. 

Kære Fanø Kunstmuseums Venner 
Formanden for Fanø Kunstmuseums Ven-

ner startede sin beretning med at glæde 

sig over, at der har været tilgang af nye 

venner til museet. Det er glædeligt, for 

det er jo vennerne, der så at sige bærer 

museet. Den unikke samling af værkerne 

af Fanø kunstnere blev skabt af Ruth Hei-

nemann. 11971 blev Fanø Kunstsamling 

oprettet som en selvejende institution. 

Den skulle samle og bevare Fanøkunst-

nernes værker. Så sidste år havde Fanø 

Kunstsamling således 50 — års jubilæum. 

I år har Fanø Kunstmuseum 30 års jubi-

læum. Det blev markeret med pindemad-

der og bobler efter generalforsamlingen. 

Regnskabet for Fanø Kunstmuseums 

Venner kan ses på Fanø Kunstmuseums 

hjemmeside. Såvel beretning som regn-

skabet blev godkendt. 

170 års Vadehavskunst 9.april — 23. okt. 

Billederne i stueetagen er alle fra vores fa-

ste samling. I det første rum er der skibs-

billeder bl.a. med C.F. Sørensen: Parti af 
byen Nordby på Fanø 1849. I mellemgan-

gen er der billeder om turismen på Fanø. 

I det næste rum fokuseres der på fascina- 

Niels Pedersen Mols: ørkenvandring 
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Peter Madsen kom, så og tegnede foto Finn Arne Hansen Fanø Posten 

Jakob Agersnap. Italien u. år. privateje 

tion af naturen. l 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. 

Om Fanø Kunstmuseum 

Fanø Kunstmuseum med vestgavl uden kunstværk foto Egon Nielsen 

Formandens beretning kunne læses i sin 

helhed i Fanø Ugeblad den 11. august, 

altså dagens efter generalforsamlingen. 

Et par dage efter generalforsamlingen fik 

vi brev fra Fanø Kommune med tilladelse 

til at sætte et kunstværk op på vestgavlen 

af den nye bygning. Det har længe været 

Kunstmuseets ønske at få et kunstværk op 

her. Vi havde valgt at henvende os til Per 

Arnoldi, der gennem over 50 år er kommet 

i byen. 

Vi har henvendt os til ham, fordi vi kan 

lide hans enkle formsprog med dets klare 

symbolværdier. Kunstværket består af et 

unika relief, udført i patineret/poleret tom-

bak, altså en messing legering, der passer 

godt ind i miljøet i Sønderho. Skitsefor-

slaget blev muliggjort, fordi vi havde fået 

penge til det fra Statens Kunstfond. 

Kassererens regnskab blev fremlagt og 

kan ses på hjemmesiden. 

Jakob Agersnap 9.april — 23. okt. 

I den blå stue er 

der i år fokuseret 

på Jakob Ager-

snap. 

Vi har udstillet vo-

res egne billeder 

samt billeder ud-

lånt af private. 

Agersnap kom 

første gang til Fanø sammen med sin far 

i 1917. 11931 købte han et gammelt hus 

i Sønderho på Sønderland lige nord for 

kroen. I dette hus blev vestenden omdan-

net til atelier. Agersnap malede landska-

ber, portrætter, marinebilleder, huse og 

genrebilleder. Hans hovedinspirationskilde 

var Fanøs natur. 

BLÅ 4.juni — 23. okt. 

Fugle i flugt og flora på væggen. Det er 

Fanøs unikke natur, der er udgangspunk-

tet for Eva Louise Buus' smukke og sanse-

lige udstilling BLÅ. 

Himmel og hav, lyng, hindebæger og 

gamle Fanø fliser - den blå farve går igen 

Eva Louise Bulls foto Finn Arne Hansen Fanø Posten 

på Fanø og det er den blå farve, som sam-

men med blomster, fugle og frugter har 

skabt inspiration til udstillingen og vokser 

frem på alt fra vægge til malerier og kera-

mik. 

Eva Louise Buus har en hel særegen 

tilgang til maleriet, hvor hun i stedet for 

maling på lærred, overhælder syrer på 

metalplader og på den måde lader farver 

oxidere frem. Det er en organisk og næ-

sten magisk proces, som hun bruger til 

at skabe sine blågrønne metalmalerier af 

blomster og planter. 

På væghængte fade dekoreret med fugle, 

lader hun fuglene flyve, som en broget 

fugleskare i flugt. 

Sideløbende med metalværkerne arbejder 

Eva Louise Buus også med keramik. Siden 

et længevarende kunstnerisk ophold hos 

Royal Copenhagen har hun været meget 

optaget af arbejdet med især glasur til 

bl.a. udsmykning af vaser og fade. 

Udstillingen er støttet af Danibo, og der 

var fernisering den 4. juni 2022 klokken 13. 

Tegneren Peter Madsen 2.juli -23.okt. 

Fanø Kunstmuseum præsenterer Dan-

marks nok bedst kendte tegneseriekunst-

ner, Peter Madsen. 

Peter Madsen står på en skammel og firteller. Foto Finn Arne Hansen Fanø Posten 

Hans streg, humor og formidling har gen-

nem mere end 40 år begejstret både børn 

og voksne, som gennem hans kunst er 

blevet introduceret til den nordiske myto-

logi, de kristne fortællinger og eventyre-

nes verden. 

Med originaltegninger og skitser vises 

eksempler på Peter Madsens omfattende 

arbejder fra det første album i Valhalla-

serien fra 1979 og til de seneste arbejder: 

"Eventyrbogen" og billedbogsserien "Trol-

deliv". I udstillingen vises eksempler på 

den kreative proces fra ide, manuskript og 

til færdig side. 

Her vil, ikke mindst, de yngre gæster 

kunne få inspiration til at arbejde selv i 

et oplevelsesrum , hvor der er tegnebord 

med de nødvendige rekvisitter. 

På væggene vises originaltegninger. På 

en skærm i udstillingen vil Peter Madsen 

fortælle om eventyrgenren og sit arbejde 

med gennem både det sproglige og visu-

elle udtryk at formidle dette stof. Fernise-

ring: Lørdag den 2.juli kl. 13.00. 

Nyt initiativ 

En årlig tegne- og malekonkurrence for 

børn og unge opdelt i 3 aldersgrupper. Vi 


