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2021 har som 2019 og 2020 været præget af nybyggeriet og renoveringen samt i særlig grad af pandemien. I de første par år af nybyggeriet – fra foråret 2019 til udgangen af 2020 – har Vejen Kunstmuseums ældste sale været åbne for publikum. Fra
nedlukningen i december 2020 og frem mod de øvrige museers genåbningen 2021
efter pandemilukningen, har også Vejen Kunstmuseum været lukket for publikum.
I maj 2021 blev det besluttet fortsat at holde lukket resten af 2021 for at få mulighed
for at gennemføre omfattende renoveringer af de ældste sale. Trægulvene fra 2004 i
Skibelundsalen og den sal, der oprindelig var Niels Hansen Jacobsens atelier, er blevet
afslebne og olierede. Skibelundsalens kuppel er blevet udbedret for revner efter rystelser fra byggeriet. De fugtskadede vægge i Niels Hansen Jacobsen salen er blevet renoverede. En klimasluse er med midler fra Beckett Fonden opført mellem Skulptursalen
og Niels Hansen Jacobsen salen, hvor der også er monteret mørklægningsgardiner. De
vil være med til at minimere de nedbrydende dagslystimer, som kunsten ellers udsættes for. Dertil er salen forsynet med fire nyproducerede montrer til Hansen Jacobsens
keramik.
Trods et lukket museum har der fortsat været høj aktivitet – både i den levende skoleformidling hhv. online og ved fysisk fremmøde med bl.a. udvikling af forløbet ”Krop
& Følelser”. De månedlige Buketture har samlet mange i godt vejr, mens en del måtte
aflyses under pandemien. I billedskolen har eleverne været glade for undervisningen,
og der har været god søgning til efterårets fernisering lørdag den 13. november på Lindetorvet med knap 200 deltagere i alle aldre.

UDSTILLINGER
Maria Wæhrens udstilling 2020-2021

Først på året 2021 og frem til nedpakning 15.-18. april stod den fuldt færdige retrospektive udstilling med Maria Wæhrens’ værker, som desværre kun ganske få gæster fik
mulighed for at se – ud over dem, der har fulgt med på instagram og kunstnerens egen
hjemmeside. De eneste gæster, der nåede at se udstillingen, var de tilmeldte skoleklasser, der kom til primo december 2020 inden december-lukningen p.g.a. pandemien.
Nedlukningerne har været hårde ved de kunstnere, der som Maria Wæhrens har lagt
stort arbejde i at bygge udstillinger op, der stort set ikke nåede at få et publikum.

p 1 af 1000 ting, der skal klappe i et nybyggeri, er de forhåbentlig aldrig nødvendige flugtvejsskilte. Også her er gjort en
dyd af formidlingen. Ved særlig tilladelse
fra den lokale brandmyndighed har både
Niels Hansen Jacobsens Trold og Ingrid
Vang Nymans Pippi Langstrømpe fået
plads på de unikke flugtvejsskilte. Her vises de frem af museets forvalter Frederik
Madsen.

t I december 2021 var ”Peter Schlemihls
fortælling” en oplevelse for alle fem sanser
skabt i billeder og ord af billedhugger Sophus Ejler Jepsen i samspil med musiker Simon Voigt - og med kapper skabt af Cecilie
Bendixen - se næste side.

Julekalenderudstillingen 2021

I december 2021 var Skibelundsalen rammen om årets julekalenderudstilling, der alene
blev afholdt til glæde for de mange tilmeldte skoleklasser frem til den 16. december, da
folkeskolens elever blev hjemsendt p.g.a. Corona. Dertil har det været skoleklasser på
besøg i januar, februar og ind i marts 2022.

Sammen med musiker Simon Voigt har billedkunstner og formidler Sophus Ejler Jepsen i december skabt en totaloplevelse for alle fem sanser i gendigtning af Adelbert von
Chamissos fortælling om ”Peter Schlemihl”. Historien er den første i en række af perspektiveringer af litteraturens skyggefortællinger som alternative indgange til forståelsen af billedhugger Niels Hansen Jacobsens absolutte hovedværk ”Skyggen”. Sanserejserne har været Sophus Ejler Jepsens fortælling i ord, billeder og genstande med Simon
Voigts musikalsk akkompagnement samt en række kapper skabt af Cecilie Bendixen i
samspil med forskellige kolleger.

Alkymistisk Træf – projekt 2022-2023

Den 21. juli havde museumsdirektør Teresa Nielsen det afgørende møde med de to
keramikere Ane Fabricius Christensen og Vinni Frederiksen om et fælles udstillingsprojekt, der udmøntes i Alkymistisk Træf. Tolv keramikere inviteres ind i en nørdet dialog
om tilblivelsen af Niels Hansen Jacobsens stentøjskeramik. I løbet af efteråret 2021 og
foråret 2022 blev projektet fuldt fondsfinansieret med et udviklingsforløb, der strækker
sig fra maj 2022 med en serie workshops frem mod en publikation og en udstilling,
der åbnes på billedhugger Niels Hansen Jacobsens fødselsdag den 10.9.2023. Med tak
finansieres projektet af A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden og Statens Kunstfond
samt et eget bidrag på 250.000 kr.

DIVERSE FORMIDLING
Formidling via dagblade og sociale medier

Vejen Kunstmuseum formidler bredt gennem flest mulige kanaler. Uden annonceringsmidler sker det fx gennem redaktionel omtale i den lokale og nationale dagspresse. Via
Instagram er der daglige Stories og posts næsten hver dag om mange forskellige sider
af museets virke fra historier om værker i samlingen over byggeriet til fx de månedlige
Buketture og forårets planter på Museumspladsen. Når museet er åbent formidler museet til publikum gennem skiltning, foldere, opgaveark, bøger, omvisninger, workshops
og meget andet.

K.O.T. – Kunst omkring Trolden

I fællesskab udgiver kunstforeningen og museet tidsskriftet Kunst omkring Trolden
(K.O.T.), der sendes til foreningens medlemmer og museets kontakter – og ligger fremme til museets gæster. Bladet når bredt ud både i fysisk form og via den digitale version,
der ligger på www.vejenkunstmuseum.dk.
Bladet udkommer kvartalsvis, men som alt andet har udgivelsestakten også været påvirket af pandemien. Der er i 2021 udgivet tre numre af bladet. Her formidles både
foreningens arrangementer samt museets løbende aktiviteter og forskning i en lettilgængelig form:
BLAD NR. 1 følger op på og uddyber fortællingerne om billedkunstneren Gabriele Jacobsen, billedhugger Niels Hansen Jacobsens hustru. I forbindelsen med en gave til
museet - en metalstatuette af Niels Hansen Jacobsens skulptur ”Foråret” – fortælles om
skulpturen, farvehandler Henrik Kronhøj og hans relation til Niels Hansen Jacobsen.
BLAD NR. 2 omtaler Åbent Hus-arrangementet i nybyggeriet den 19. juni, hvor de
over 250 interesserede og nysgerrige gæster fik mulighed for at se det nye museum
indefra. En fyldig omtale af årets sommerbilledskole ved Kongeåen, i Rødding, Askov
og Skibelund Krat i jagten på den tredeling, som Niels Hansen Jacobsen lavede af en
mægtig granitsten. Ordstrømmen – saltglasurmestrene Hans og Birgitte Börjesons keramisk udsmykning i passagen vest om museet og om de mange adopterede keramiske
chaussésten med trestavelsesord.
BLAD NR. 3 fortæller om Børnekulturdagen i efterårsferien med masser af oplevelser
i bymidten til glæde for kommunens SFO-børn og alle nysgerrige børnefamilier. Med
jagt, dyr, bål og mad som tema summede Museumspladsen af liv med anslåede ca. 600
gæster. I et telt på pladsen blev lavet 165 keramiske relieffer over temaet trolde.

p Den ene af Cecilie Bendixens kapper
var skabt af blåmuslingeskaller, der hverken var limet sammen eller gennemhullet.
Hver skal var bundet i et sindrigt system af
løkker, der kunne tilpasses den enkelte skal.
Spørg ikke på timeprisen, men giv dig tid til
at forstå, at der kan skabes systemer, som
ingen før har udtænkt!

Skoleformidling

KROP & FØLELSER. Selv om museet har været lukket, er der alligevel leveret masser
af formidling. Først på året måtte Sophus Ejler Jepsen og Dorte Lehmkuhl i uge 8-12
ved lynets hast omlægge formidlingsprojektet ”Krop & Følelser” til et digitalt forløb.
Den fysiske afstand viste sig at give et andet nærvær i fortællinger og tegninger, når
eleverne ikke var vidne til hinandens fysiske reaktioner. Forløbet blev videreudviklet i
uge 35-41 + 43 med fysisk fremmøde, der gav helt andre samspil end online.

FORMFABRIKKEN. I uge 15 og 16 tog Sophus Ejler Jepsen og Dorte Lehmkuhl imod
de mange skoleklasser, der skulle lære at lave deres egne støbeforme og pulverisere
deres medbragte sten for at bruge pulveret som glasur. Deres værker var fra juni og
hen over sommeren 2021 udstillet i den midlertidige udstillingsbygning, som Sophus
Ejler Jepsen opførte sammen med et væld af medspillere – og med al magt til ”børnemuring”, en disciplin, hvor man murer efter lyst frem for evne...
t I formfabrikken lærte adskillige hundrede elever på skoler i Vejen Kommune
at lave deres egen gipsform, støbe deres
gipskrus/skål og knuse sten til pulver, der
i brændingen blev til glasur.
Eleverne medbringer egne lokale sten og er
med til at bygge et bibliotek over toner, der
opstår fra materiale, som vi har lige ved
hånden.

DEN MIDLERTIDIGE UDSTILLINGSHAL. Husets proportioner er betinget af forhåndenværende materialer såsom de mange mursten, der året før havde været i brug
i den midlertidige rekonstruktion af billedhugger Niels Hansen Jacobsens værkstedsbygning kaldet ”Huggehuset”. For at kunne kigge ind til den fine keramik fik huset
akrylvinduer, hvis formater er dikteret af, hvad der var til rådighed på byggemarkedet.

t Ved juni-indvielsen af elevernes keramikudstilling i Museumspladsens midlertidige udstillingshal spillede Susanne fra
Højmarkskolen saxofon til fællessangen.
Midt for ses Sophus Ejler Jepsen med
Henning Ranum, der er en af de mange
frivillige, der var med til at opføre hallen,
samt lærer Ulla Klinge, der har koordineret
skolernes deltagelse i projektet. Virgil Bendixen, der også deltog i byggeriet, delte is
ud ved ferniseringen.

Østgavlen er en moderne parafrase over Skibelund-atelierets indgangsparti, der siden
1938 har stået i Lindegade. Den vestlige ende af det beskedne hus har under taget fået
en indre trækonstruktion, der mimer kuppelsalenes ottekantede hvælvinger.

Omvisninger

Til trods for, at museet har været lukket, har der – ud over de digitale elever i forårets
projekt ”Krop & Følelser” – fra januar til november været omkring 88 skoleklasser (ca.
2300 personer) på besøg til omvisninger og værkstedsaktiviteter.
Julekalenderudstillingen blev i december oplevet af 401 børn og unge. Der har været 4
omvisninger for udefrakommende voksne på samlet 125 gæster.
Sammenlagt med de ca.1250 besøg i billedskolen betyder det, at over 3950 – altså
62,5% – af årets 6325 gæster har haft et direkte møde med museets ”varme hænder”.
Hertil kan lægges de knap 175 personer, der har deltaget i årets værkstedsaktiviteter –
mere om dem nedenfor.
De omviste gæster forlader museet med konkret viden om værker m.m. og er blandt
husets bedste ambassadører og en god hjælp i udbredelsen af kendskabet til stedet,
særligt da museets budget ikke rummer midler til annoncering.

AOF på digitalt besøg

Som et ekstraordinært Corona-tiltag producerede Sasha Andersen til AOF en video,
hvor museumsdirektør Teresa Nielsen fortalte om Troldespringvandet og museet,
mens museets formidler, billedhugger Sophus Ejler Jepsen gav en introduktion til Maria Wæhrens’ udstilling. Sammen var de den 3. juni værter for de AOF-tilmeldtes virtuelle besøg på museet gennem den producerede film og i dialog efter visningen.

Ferieværksteder

VINTERFERIEN. Værkstedsaktiviteter i uge 7 blev aflyst, da Corona-pandemien medførte restriktioner, der hindrede forsamling af større grupper.
Til gengæld inviterede museet på Troldetur rundt i byen i jagten på de truede ord, der
kunne risikere at forlade sproget, om de ikke bliver brugt noget mere...

q Selv om pandemien hærgede, og museet var lukket, sendte museet interesserede
borgere på Troldejagt efter uddøende ord
- og efter aftale kunne turen slutte af med
en gratis bolle hos bageren i Nørregade!

t Påsken blev starten på Museumspladsens langtidsholdbare jagt på truede ord.
Fire porcelænsmalere fra Knudepunktet
malede ordene op med ”ord-adoptanternes” egen skrift. På museets sociale medier
præsenterede de hver sit ord - fx museets
opsyn Anna med UTIDIG, maleren Maria
Wæhrens med KUSKESLAG og kommunaldirektør Ole Slot med SAMFUNDSHJÆLPER. Foråret 2022 står skiltene endnu. Ved
den lille pavillon kan man under halvtaget
tage en opgave og gå på opdagelse.
Trods pandemien blev her et fællesskab.
Tak til de mange bidragydere!

PÅSKE. I forlængelse af Vinterferiens aktiviteter i 2020, hvor interesserede blev sendt
ud på jagt gennem Vejen Anlæg efter truede ord, foregik Påskens aktiviteter på Museumspladsen. Indledningsvis blev et udvalg af truede ord adopteret af museets personale, embedsfolk og politikere i Vejen Kommune og mange andre. Hver sendte de
nogle ord om det ord, som de havde adopteret, så det måske kunne interessere andre
at bringe disse udrydningstruede ord tilbage i hverdagssproget. Ordjagten startede i
Påsken, men blev lavet i en fast form, hvor ordjagten fortsat er et udendørs tilbud
til forbipasserende. Tre af Knudepunktets porcelænsmalere sagde sammen med Ann
Røgen ja til at male deltagernes håndskrevne versioner af deres ord på porcelænstavler,
der blev skruet på skiltestativer fremstillet af smed Alex Madsen fra Ribe.
BØRNEKULTURDAG. Tirsdag i efterårsferiens uge 42 blev der nu for fjerde år i træk
holdt Børnekulturdag. Dagen blev afviklet i samarbejde med Vejen Jagtforening og Naturfredningsforeningen. Den bød på masser af oplevelser i bymidten til glæde for hele
kommunens SFO-børn og alle nysgerrige børnefamilier. Med jagt, dyr, bål og mad som
omdrejningspunkt summede museumspladsen af liv. Vejen Jagtforening gav børnene
mulighed for at fange deres egen ørred med net for derefter at se den blive aflivet og
gjort klar til tilberedning, enten ved røgning, stegning over bål eller i jordovn. Med stor
opmærksomhed fulgtes også processen med at brække og pelse et rådyr. Fordybelse
var der også plads til i teltet, hvor der blev lavet 165 keramiske relieffer over temaet
TROLDE under kyndig vejledning af Dorte Lehmkuhl og Ulla Klinge. I troldepavillonen
læste Susanne Storm troldehistorier. Det anslås, at ca. 600 mennesker har besøgt pladsen i dagens løb.

q BØRNEKULTUR PÅ TVÆRS er den årligt tilbagevendende begivenhed, der tirsdag i uge 42 samler mange hundrede børn
og deres familier i bymidten til et væld
af aktiviteter. På Museumspladsen var
2021-temaet NAK & ÆD. Her bød Vejen
Jagtforening på opsprætning og pelsning af
jagtbyttet/trafikdræbt vildt. Vejen Dambrug stillede med en stor beholder med
friske ørreder, der blev fanget, sprættet op
og spist - og der blev kogt signalkrebs!

t For andet år i træk bød BØRNEKULTUR
PÅ TVÆRS også på et keramikværksted,
hvor Ulla Klinge og Dorte Lehmkuhl sekunderet af Selma Hvass Bjerre styrede slagets gang. 165 bidrog med kakkelfelter under det fælles tema TROLDE. Jette Löwén
Dall har brændt og glaseret reliefferne, der
siden fik plads som en samlet udsmykning
på Vejen Idrætscenter.

Vejen Billedskole

Skolen, der blev etableret i 2005, oplever fortsat stor interesse og er medvirkende til,
at museet har så stort besøg af unge under 18 år. De unge har over de sidste mange år
udgjort 25-30% af museets gæster. Børnenes fortrolighed med stedet betyder også, at
de gerne kommer alene eller sammen med en kammerat – altså gerne uden voksne!
I det Coronaprægede forårssemester havde skolen 6 hold med i alt 48 elever pr. uge.
Efterårssemesteret havde 7 hold og 76 elever. Der var 15 deltagere ved Sommerbilledskolen-2021.

På grund af Corona pandemien blev det et atypisk forårssemester, og med forbud mod
over 50 gæster kunne der ikke holdes fernisering. Anderledes gik det med efterårssemesteret. Lørdag den 13. november var der fest på Lindetorvet. Billedskolen holdt
fernisering med 175 deltagere i alle aldre. Temaet var FUGLE, hvilket udmøntede sig i
rakubrænding af keramikfugle, dukketeater med de små 4-8 årige, som præsenterede
H.C. Andersens Nattergalen og sidst men ikke mindst Hønseskidnings-konkurrencen
med 2 af underviser Lone Jensens pragtfulde høns.

p Selv om pandemien i foråret umuliggjorde fællesskabet om ferniseringen præsenterede billedskolen i stedet elevernes
masketegninger på en døgntilgængelig
plancheudstilling på Museumspladsen.
t Da Vejen Kommunes naturafdeling
satte fokus på ”Vores vilde vanddrager” salamanderne - var det sammen med Vejen Billedskole, hvor keramikholdet havde
modelleret vanddrager.

t Vejen Billedskoles efterårsfernisering
2021 bød bl.a. på ”Hønseskidning” og rakubrænding udenfor. Det var et hit at følge
de forglødte genstande fra den grå glasering til brændingen, hvor vilde farver dukkede op!

VEJEN BILLEDSKOLES SOMMERBILLEDSKOLE
Sommerbilledskolen i uge 31 handlede om sten og gik ud fra en mægtig sten, som
billedhugger Niels Hansen Jacobsen fik fra Læborg, og som blev kløvet til 3 mindesten,
der befinder sig hhv. i Askov, Skibelund Krat og Rødding.

MANDAG startede holdet i Ravning ved Kongeåen, hvor de startede forberedelsen til
resten af ugens arbejde med ikon-mageri. Først blev der knust gips og iblandet harelim,
grundering af træplader og jute-stof. Derefter gik turen til Rødding, hvor frimenighedspræsten Mette Geil bød på overnatning i menighedshuset, og hvor aftensmaden, der
som altid var lavet af frivillige hjælpere, blev indtaget.
TIRSDAG. Efter fælles morgenbord deltog alle i kirken til sang og fortælling om kirkens historie. På kirkegården står Niels Hansen Jacobsens 1905-sten til minde om Cornelius Appel, der i 1874 blev sønderjydernes første frimenighedspræst. Her fandt man
også den første af de tre kløvede sten, som var blevet til mindesten om 14 unge lokale
mænd, der satte livet til under 1. verdenskrig.
ONSDAG. Alle mødtes på Askov Kirkegård og fandt den anden af de tre sten, og den
var gravsten for præsten H.F. Feilberg, der lavede den store ordbog over det jyske sprog,
som Niels Hansen Jacobsens bror Jacob havde stor gavn af i sit forfatterskab. Derefter
gik turen til Poul la Cours mølle, hvor eleverne hørte om hans forskning i vindenergi.
Særlig opmærksomhed fik tonehjulet. På cykel gik det herefter til Skibelund Krat, hvor
holdet fandt den tredje del af den store sten i form af Genforeningsstenen, der afrunder
anlægget.
TORSDAG & FREDAG blev brugt på Museumspladsen i Vejen med en blanding af
tegneøvelser, maling af ikoner og et kursus i, hvordan man blander gips samt et kursus i monokrom maling af hvid gips på gips. Adam Cohn Simonsen, der arbejder med
biologisk fysik på Syddansk Universitet, gav holdet mulighed for at se processen, når
gipskrystaller bliver til, mens gipsen hærder. Processen kunne ses i hans medbragte
avancerede elektronmikroskop.

ANDEN FORMIDLING
Ordstrømmen. I 2020 blev den første portion ord i Ordstrømmen udbudt til
adoption. Projektet blev meget flot modtaget med masser af tilsagn fra folk, der af
meget forskellige årsager ønskede sig et særligt ord – og var villige til at bidrage med
de 500 kr., som det kostede saltglasurmestrene Hans og Birgitte Börjeson at fremstille
dem. Et andet læs adopterede sten blev lagt i passagen vest om fra Museumspladsen til
Lindegade den 19. maj, mens verden endnu var lidt bedøvet af pandemien. Ved

tp Hvor mange børn får i deres sommerferie besøg af en forsker fra SDU, der
vil dele sit elektronmikroskop og som fysiker bruge tid på at vise dem, hvordan gipskrystaller vokser?! Det gjorde Adam Cohn
Simonsen til glæde for eleverne, der i ugens
løb havde opsøgt Niels Hansen Jacobsens
mindesten i Rødding, Askov og Skibelund
Krat. Dagligt blev der hentet en kurv med
frugt, der var sponsoreret af Kvickly i Vejen
- tak for det!

u ORDSTRØMMEN fik en stærk og god
modtagelse under pandemien. Medborgere og kontakter så langt væk som Grønland adopterede tre-stavelses-ord. Hans og
Birgitte Börjeson prægede ordene med metaltyper i de stentøjsklinker, der i en saltglasering bliver meget stærke, og nu lyser
op i passagen.
TAK for al den hjertelige opbakning!

fælles hjælp er det her lykkedes at tilføre bymidten et særligt rum. Skolelærere kunne
sende elever på jagt i passagen for at indsamle trestavelsesord og udfordre eleverne
til at skrive historier, hvor de gør brug af flest mulig af Ordstrømmens mange finurlige
ord...

Skyggefortællinger. I løbet af foråret og sommeren har Sophus Ejler Jepsen og
litteraturformidler Mie Melvang holdt arbejdsmøder om litteraturens Skyggefortællinger som en vigtig perspektivering af billedhugger Niels Hansen Jacobsens absolutte
hovedværk, skulpturen Skyggen. Indledningsvis har de vendt og drejet Adelbert von
Chamissos fortælling Peter Schlemihl, der blev omdrejningspunkt for skoleformidlingen i december 2021. En anden skyggefortælling, Frankenstein står på programmet for
december 2022, og i sigte er måske også en fortælling af Oscar Wilde m.m.
Hytten. Først på året 2021 tog Jette Löwén Dall, der er tegnelærer i Vejen Billedskole,

imod museets udfordring om at male otte muntre tegneserieagtige vinduer til Hytten,
der var Niels Hansen Jacobsens bolig fra omkring 1908 til han i 1924 flyttede ind i den
nordlige ende af Vejen Kunstmuseum. Pladerne beskytter de oprindelige vinduer, der
er fra midten af 1800-tallet, mens huset afventer den store renovering

Åbent Hus. Med god hjælp fra en skare af frivillige vagter holdt museet lørdag den

19. juni et Åbent Hus-arrangement på arbejdspladsen for at vise, hvor langt byggeriet
var nået inden døre. Der var stor interesse blandt de fremmødte, og over 250 gæster fik
mulighed for at se det nye museum indefra.

Buketture 2021

Turene i januar, februar og marts måtte aflyses p.g.a. pandemien.
Søndag den 11. april i sne og slud gik turen fra Baldersbæk Plantage og travetur på 7-8
km ved Holme Å med 15 deltager. Inden turen gik ud i landskabet, havde man en lille
kunstoplevelse ved et par af billedhugger Anders Bundgaards værker.

tp Keramiker Jette Löwén Dall, der også
er lærer i Vejen Billedskole, påtog sig først
på året 2021 at male dækplader, der skal
beskytte vinduerne fra 1850’erne til det
bliver tid til at igangsætte den tiltrængte
reovering af Hytten. Den skal føres tilbage
til sine velmagtsdage og kan danne rammen om et refugie for kunstneriske eksperimenter samt formidling af Niels Hansen
Jaocbsens liv og virke. På s/h foto ses billedhuggeren med sin hustru i stuen - bemærk
at rammerne og lampen går igen på den
ene dækplade!

Søndag den 9. maj gik turen med 65 deltagere til Holsted og engene omkring Holsted
å i bragende sol. Turen bød på et par værker af billedhugger Niels Hansen Jacobsen. I
Skoleplantagen findes både hans mindesten for den politisk aktive førstelærer Christian Søgaard samt hans sten for dyrlæge Sørensen, der døde i 1924 – samme år som
Vejen Kunstmuseum blev indviet.
Søndag den 6. juni gik turen i blæst og småregn med 13 deltagere fra Skibelund Krat
nord for Kongeåen til Københoved i Sønderjylland. I Skibelund Krat så deltagerne på
festpladsen og Krattets tre største mindesmærker: Niels Hansen Jacobsens skulptur
af Modersmålet, Niels Skovgaards monument for Magnus den gode og Niels Hansen
Jacobsens minde om Genforeningen. Videre ned gennem Krattet til landevejen, hvor
Hærvejen fulgtes, og der var fortælling på Bennetgaard.
Søndag den 11. juli gik omkring 65 deltagere i det fineste solskin fra Frihedsbroen til Skodborg Plantage. Kongådalen blev fredet i 1980. Siden er den blevet Natura 2000 – særligt
værdifulde naturområder. I den fugtige eng lyste Engkarse, Kornet Stenbræk, Ranunkel
og Engblomme. Stenhuset ”Friheden”, som storbonden H.D. Kloppenborg opførte på
nordsiden af Kongeåen, blev beset. Dannebrogsflagene over hovedindgangen og de rødog hvidmalede vinduesrammer er ingen tilfældighed. De markerede det danske sindelag!
Søndag den 15. august atter i godt vejr og med en flok på omkring 50 gik turen fra Vejen
Fodboldgolf langs Kongeåstien til Knagemøllen – den sidste fungerende vandmølle på
Kongeåen, der har forløbere tilbage til middelalderen. Nu står mølle og bolig i samme
bygning som en 1900-tals renovering af en mølle, der blev bygget i slut 1700-tallet. Her
var møllehjulet drevet af vand, der løb ind og skubbede under hjulet – i modsætning
til fx Sønderskov Mølle, der har et overfaldshjul, altså et møllehjul, der drives ved at
vandet flyder ind oven på hjulet. Tæt på var der fra 1890’erne en tredje møllevariant:
Poul La Cours Mølle i Askov, der blev drevet ved vindenergi.

Søndag den 12. september. Buketturen var en del af Naturens Dag ved Jels Volsted og
havde fokus på naturens spiselige planter.
Søndag den 17. oktober med 56 deltagere gik turen fra Læborg Kirke over Fru
Mettes Bjerg til Hundsbæk Plantage. Turen udgik fra Danmarks flotteste runesten ved indgangen til Læborg Kirke smykket med runer og to fine Thors-hamre.
På kirkegården blev beset adskillige gravsten udført af billedhugger Niels Hansen
Jacobsen. Øst for kirkegårdsdiget ligger Hans Evan Mikkelsens have, hvor han dyrker vin af druerne Rondo, Regent og Léon Millot. Turen fortsatte i Hundsbæk Plantage, hvor Mogens Kjær Poulsen fra DN-Vejen afdeling bød på svampesmagsprøver
og fortællinger om de svampe, der var blevet fundet på turen rundt i plantagen.
Søndag den 14. november. Med ca. 40 deltagere gik turen fra Sommerlystskoven i
Rødding og langs den nedlagte togbane til mindestenen for ”Æ Kleinbahn”, som en
gruppe engagerede borgere fra Brændstrup Fællesforening har sat til erindring om den
smalsporede togbane, som tyskerne i 1899 åbnede på strækningen mellem Vojens over

Gram til Rødding. Fra mindestenen gik turen ad trampestier og markveje retur mod
Sommerlystskoven.
Søndag den 12. december. Med 32 deltagere i kedeligt vejr gik årets sidste blomstertur
til Jels. I Jels Krolf Klubs hus på Ravnbjerg hørte deltagerne lidt om krolf og klubbens
aktiviteter og historie. Ad Søvej gik de fremmødte til byens nyeste vartegn, Jels Søbad,
med den flotte runde badebro og den smukke beliggenhed. Her står turens eneste
kunstværk den 165 cm høje ”Jelspige”. Hun er modelleret i 1952 af billedhugger Jørgen
Thoms. Retur i klubhuset var der gløgg, æbleskiver og en quiz på træer og buske arrangeret af DNs Vejen afdeling.

Diverse arrangementer

Organiseret af Museums og Kunstforeningen for Vejen og Omegn med Vejen Kunstmuseum som medarrangør – pandemien har sat sit præg på det aflyste forår!
02.06.21 Foredrag ved Dorte Smedegaard om Karen Blixen 30 pers.
23.08.21 Generalforsamling på Østerbyskolen 60 pers.
02.09.21 Pontus Kjerrman og Tine Hecht-Pedersen, udstillingsåbning Vejen Bib. 25
pers.
23.09.21 Besøg på Damask Væveriet, Kolding 30 personer
05.10.21 Susanne Gemmer, udstillingsåbning Vejen Bib. 30 pers.
13.10.21 Kunsten på Rådhuset ved Anette Bendixen, Sophus Ejler Jepsen og Teresa
Nielsen 40 pers. (max. deltagerantal)
27.10.21 Foredrag ”Kunstnerkolonien på Fanø” ved Birgitte Schack Rasmussen og
Birgit Knudsen 35 pers.
03.11.21 Gry Jexen foredrag «Kvinde kend din historie! 28 pers.
01.12.21 Julekoncert i Askov Kirke med Henriette Sonne og Anders Abrahamsen 40
pers.

GÆSTEN & HESTEN. Midt under pandemien kom Christine Feldthaus og Heino
Hansen til Vejen for at portrættere kommunen. Med afsæt i borgmester Egon Fræhrs
ord opsøgte de bl.a. Vejen Garden og Vejen Kunstmuseum, hvor formidler Sophus Ejler
Jepsen lærte Christine Feldthaus lidt om keramik, mens Teresa Nielsen fik til opgave at
gøre Heino Hansen fortrolig med et udvalg af samlingens værker. Det blev vist en ok
udsendelse, om end der er meget mere spræl i Vejen, end udsendelsen lod ane... og
så er der alle de muntre eller givtige faglige samtaler, der er klippet væk i producenternes fortælling. Sjovt var det, at museet med dette vindue nåede et ret anderledes
publikum end de gængse kunstudsendelser. En særlig lokal oplevelse var det, at Vejen
Garden under nedlukningen fik mulighed for at samles og spille gennem byen, da det
skulle filmes – og aldrig før har de spillet med SÅ meget engagement!
H.M. Dronning Margrethe på besøg i Skibelund Krat. Den 6. august

2021 besøgte H.M. Dronning Margrethe Askov Højskole og Skibelund Krat. Den historiske festplads var fra 1865-1920 Danmarks vigtigste mødested for de dansksindede nord og syd for Kongeåen. Den løber i dalen neden for festpladsen, og talrige
grundlovsmøder er holdt her efter nederlaget i 1864.
Dronningens besøg i Vejen Kommune var udskudt fra året før. Det var planlagt som
en del af fejringen af 100-året for genforeningen, men det – og meget andet – satte
pandemien en stopper for. Det var en stor glæde, at Dronningen, i stedet for det aflyste
besøg til Grønland, valgte at drage til Vejen. Museumsdirektør Teresa Nielsen var guide
for Majestæten ved den indledende tur i golfvogn til et udvalg af Krattets mindesten.

MUSEETS FORSKNING

Ud over den gradvise kortlægning af museets hovedperson, billedhugger Niels Hansen
Jacobsens virke, er der et felt, hvor museets forskning nu for alvor har fået fart. Det sker
på ganske anderledes måder end den klassiske kunsthistoriske forskning! Hans arbejde
med keramikken blev først i museumsdirektør Teresa Nielsens 2011-bog om Niels Han-

p Christine Feldthaus og Heino Hansen
var i foråret i Vejen og bl.a. på museet i
forbindelse med DR2s ”portræt” af Vejen
Kommune.

q H.M. Dronningen gæstede Skibelund
Krat primo august 2021 til en forsinket
genforeningsmarkering af Danmarks
vigtigste mødested mellem 1865 og 1920
for de dansksindede fra nord og syd for
Kongeåen. Blomsterpigen ventede tålmodigt på Hendes Majestæt, der ankom fra
besøg på Askov Højskole.

sen Jacobsen til en integreret del af beskrivelsen af hans kunstneriske virke. Hidtil har
hans materialer og arbejdsgange været velbevarede hemmeligheder, som han tog med
sig i graven. Hans personlige papirer blev brændt kort inden hans død. Viden må deduceres fra fx breve, som han har sendt til andre og kvalificerede, velargumenterede
gisninger. Keramikere, der ser på hans keramik, kommer med varierende bud på, hvordan de er blevet til, og hvilke stofligheder, han på uautoriseret vis har blandet sammen.
Med støtte fra Statens Kunstfond, Augustinus Fonden og A.P. Møller Fonden bliver
hans keramik afsættet for projektet Alkymistisk Træf, hvor nulevende kunstnere byder
ind på hans arbejdsgange - som beskrevet ovenfor under UDSTILLINGER.
I løbet af de seneste år er ny viden kommet til. Sommeren 2019 gennemførtes store
dele af udgravningen af billedhuggerens keramiske ”køkkenmødding”. Det sted, hvor
han smed den keramik, der ikke lykkedes for ham. Spildprocenten i ovnen siges at have
været ganske stor, da han var ufaglært på keramikkens felt. Erfaring med materialet fik
han fra 1890’ernes midte og til sin død i 1941, hvor skulpturarbejdet var gledet i baggrunden til fordel for keramikken. Skærverne fortæller om dårlig blandet ler, urenheder
og skiftevis for tykke/tynde lag af henholdsvis ler og glasur. Keramikerne kan hurtigt
regne ud, hvorfor det gik galt!

PMI-målinger. Ved siden af de udgravede skærver og deres historier er nu en ny

teknik kommet til. Den kan fortælle om bestanddelene i de materialer, som billedhuggeren gjorde brug af. På en henvisning fra Konserveringscenter Vejle blev der taget
kontakt til Mette Lønborg Madsen hos Nordisk Svejse Kontrol i Esbjerg. I 2020 blev
der indledningsvis lavet målinger i Esbjerg. Den 7. og den 20. april 2021 var hun i Vejen
med PMI-måleren, der med minimale mængder af røntgen går ind og fastlægger ned
til bittesmå bestanddele kompositionen af det materiale, der måles på. Resultaterne er
nu, at vi fx ved, at hans metalindfattede keramiske værker er indkapslet i legeringer, der
kan svinge fra meget store til meget små dele bly blandet med især tin. Et enkelt sted er
der et evigt skinnende sølvlignende felt – med grundstoffet Iridium – et andet sted er
der procentdele guld i legeringen. PMI-målingernes muligheder vil også blive inddraget
i Alkymistisk Træf.

NYBYGGERI & RENOVERING
AF MUSEETS BYGNINGER

I løbet af 2021 fortsatte byggeriet – nu primært inden døre. Det er svært at forestille
sig, at råhuset først på året stod uden gipsvægge og trægulve! Det store nybyggeri skyldes tilsagn fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal på 28,6 mill. kr. til opførelse af ny museumsbygning på arealet, hvor Gallerigangen
i 1975 blev opført. Den nye bygning, M-huset giver ca 1000 m2 i fem forskudte niveauer.
I projektet har Vejen Kommune dertil lagt 10 mill. kr., der primært er gået til renovering
og tilpasning af bygningen mod vest, der i 1940 blev opført som bibliotek.

q Gulvklinkerne fra det nedrevne byggeri er genbrugt i glasmellembygningen.
Først på året holdes byggemøde iført
pandemiens masker, og nedenfor ses det
etablerede kig i dobbeltdøre fra nybyggeriet gennem glasbygningen og videre
vestpå gennem kælderen under det gl.
bibliotek.

tp Terrazzo er lagt og slebet i entréen og
høj kælder i nybyggeriet. Det var et historisk
øjeblik, da tømreren og mureren fjernede den
gamle dør og afspærring. Pludselig var der forbindelse mellem de gamle sale og nybyggeriet.
I 2021 er der lagt gulvvarme og Dinesen gulve i
nybyggeriet. Først på året var der endnu mørkt
i glasmellembygningen, hvor lyset først kom
ind, da de store glasfelter blev leveret. I løbet
af sommeren blev belægningen reetableret på
Museumspladsen, og der blev lagt rullegræs
for hurtigt at dække sporene af byggepladsen.
Kølehus blev der plads til mellem Lindetræerne.
Brædderne er brandimprægnerede som i Japan.

I løbet af særligt efteråret og vinteren er der inden døre i de ældste af museets sale sket
store, men ikke nødvendigvis særlig synlige forandringer og forbedringer. Arbejdet ville
have været uforeneligt med at holde de ældste sale åbne, som det skete i 2019 og 2020.
Arbejdet kunne for alvor gå i gang, da det i maj blev besluttet ikke at genåbne museet,
som det skete for landets øvrige.

p I årets løb er loftet i museets vestligste
bygning, det gl. bibliotek, blevet foret med
de montrer, som Mads Kjædegaard har
tegnet til huset, og som er produceret af
smed Alex Madsen, Ribe, og Ohrt Interiør,
Vejen. Trappens panel har fået LED-lys og
keramikken dukker op på alle afsatser!

VÆGRENOVERING. I sensommeren 2021 har malermester Per Jung reparereret skader i kuppel i Skibelundsalen forårsaget af rystelser i byggeriet. Helheden er nymalet
til en homogen helhed. Han har også i oktober stået for reparation af de fugtskadede
vægge i den røde sal, Niels Hansen Jacobsens forhenværende atelier.

SLIBNING & RENOVERING AF GULVE. Gulvsliberen har i de to store udstillingssale
mod syd i løbet af efteråret afhøvlet de solide Dinesen gulve, der blev lagt i 2004. Hvidpigmenteringen er borte, og de er i stedet olierede.

p DE VIGTIGE DETALJER: På nordsiden af
nybyggeriet kunne nedløb ikke føres lodret
i jorden, da nybyggeriets kælder stikker ud
under Museumspladsens græsplæne.
Arkitekt SteffenSøndergaard og smed Alex
Madsen har løst opgaven med de vandslugende drager.
For at få lys ned på trappen har Steffen
Søndergaard i dialog med tømrermester
Poul Victor Sunesen lavet en moderne
tolkning af den håndliste, som P.V. Jensen-Klint i 1890’erne tegnede til Forsøgsmøllen i Askov. Den er - som kanten på
trappetrinene - skåret i afrikansk Azobé.
Det stærke træ bruges bl.a. til moler og
bolværk. Her skaber den trinvis klarhed for
svagtseende - og forlænger trappens levetid betragteligt, ren win-win!
t En ”edderkop” landede i Skibelundsalen,
mens Per Jung renoverede og nymalede
kuplen. Martin fra Vejen Gulvslibning har
taget øverste lag af de hvidpigmenterede
Dinesen-planker i Skibelundsalen og den
røde sal. De blev lagt i 2004, og er nu i stedet oliebehandlede.

RENOVERING. I den røde sal, der nu bliver Niels Hansen Jacobsen salen, kunne Nationalmuseets fugtkyndige klimakonsulent Poul Klenz Larsen i forsommeren konstatere,
at damspærren var dækket og årsag til de fugtskadede vægge, der i mellemtiden er
renoverede. På østfacaden kunne han med sit måleudstyr konstatere, at mosaikkerne
er opsat med en bagvedliggende metalramme! Personalekøkkenet, hvor der oprindelig var køkken, da billedhugger Niels Hansen Jacobsen flyttede ind i 1924, er gradvist
renoveret med MEGET lang leveringstid på skabsmoduler. Opgaven blev indledt i maj
2021 med nyt linoleumsgulv, siden er væggene renset i bund, fuldspartlet og malet.
Projektet nærmer sig sin afslutning i udgangen af maj 2022!

t Poul Klenz Larsen fra Nationalmuseet
måler på fugten i den røde sal og kunne
konstatere, at fugtspærren er dækket i forbindelse med, at gulvet i 2004 blev sænket
et trin for at skabe fuld tilgængelighed mellem museets ældste sale.

UNIK BELYSNING. Med midler fra Nationalbankens Jubilæumsfond samt fra Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn har keramiker Alikka Garder Petersen
skabt unik belysning til de tre nye toiletter i stueetagen på vej op til Keramiksamlingen.
Hendes lyskasser med tynde, lodret overlappende lag af porcelæn passer sig ind som
dele af arkitekturen og tilfører de små rum en stoflighed, der varsler keramikken, der
fylder i den vestlige ende af museet.

ARNE BANG RELIEF. I nybyggeriets glasmellembygning har konservator Jørgen Bau
stået for opsætning af Arne Bangs stentøjsrelief, der illustrerer de 12 klokkeslag fra en
gammel vise. Det unikke ur-relief er en gave fra hans datter Hanne. Det kom til samlingen i 2011, da Vejen Kunstmuseum samlede den første udstilling nogensinde om
billedhuggeren, og keramikeren Arne Bang fremstillede delene på sit værksted på Holmegaard. Siden 2011 har det ventet på den rette placering, som heldigvis ikke dukkede
op. Til gengæld er nybyggeriets vestvæg tegnet med et felt, der er skræddersyet til relieffet. Det var udstillet i 1937 og 1945, men var nedpakket til 2011. De 12 motiver står i
folkevisens omkvæd:
Tolv var Apostlene, Elleve var Disciplene, Ti er de ti Guds Bud,
Ni er vort Englechor, Otte er vor Salighed, Syv er vor Skabelse,
Seks var de Steenkar, som var sat i Cana i Galilæa,
Fem Mose Bøger, Fire Evangelister, Tre Patriarker:
Abraham, Isaac og Jacob, To Lovens tavler,
Ene er den Herre Gud, som regjerer alle Ting.

GIPSKONSERVERING. Den kyndige gipskonservator Jørgen Bau har i årets løb været
i Vejen adskillige gange for at renovere gipsskulpturer af Stephan Sinding og Johanne
Betzonich/Pedersen Dan og klare opsætning af Arne Bangs keramiske relief på væggen
i nybyggeriets glasmellembygning.

SKRÆDDERSYEDE HYNDER. I løbet af efteråret og vinteren har Lene Frantzen skabt
de unikke ”vaniljekrans-sæder” til de to bambus sidde-ringe, der nu har fået plads i nybyggeriets glasmellembygning. Med stort engagement har hun gradvist fundet frem til

p Skulptursalen som lager, renovering af
køkken og entré samt stole fra det gl. bibliotek. q Alikka Garder Petersen under
montering af en af hendes lyskasser.

t Med godt håndværk har Lene Frantzen
filtet de unikke ”vaniljekranse”, der rammer
tonerne i SAXBO-værkstedets glasurer.
q Vejen Kommunes dygtige brolægger
har lagt chaussésten foran det gl. bibliotek,
mens Hansen Jacobsens busteportræt af
Johannes V. Jensen har set til fra sin sokkel.

en filtblanding, der matcher de mørke dele af glasuren på Gunnar Nylunds keramiske
skulptur fra 1964. Den ses på den ene side af vaniljekransene, som kan vendes. På den
anden side er der en lys, turkisagtig tone, der til gengæld matcher den lyseste del af
skulpturens SAXBO-glasur. De to skræddersyede hynder er betalt med museets egne
midler.

GRUNDPLANER. I årets løb har grafiker Helle Jensen – der tidligere har tegnet
museets, billedskolens og Museumspladsens logo – arbejdet med en helt forenklet
optegning af museets grundplaner i forskellige niveauer. De skal primært bruges til
skiltning i museets sale samt til en guide, der med korte tekster kan hjælpe gæsterne
på vej rundt i den efterhånden vidt forgrenede labyrint af udstillingsrum.
BEHANDLING AF INVENTAR. Kun få taler om det, men skadedyrbekæmpelsen
har gennem de seneste 5 år set en eksplosiv vækst i forekomsten af Skægkræ – særligt
i ældre byggerier, men også i nybyggeri. De er rykket ind fra den store verden i paller
og papkasser, hvor de holder særligt af celluloseholdige materialer. På Vejen Kunstmuseum er der indført en effektiv monitorering og bekæmpelse med ædegift. Systematisk kan de holdes nede og forhåbentlig helt udryddes. For at få optimale forhold ved
indflytning, er alt inventar – ligesom kunstværkerne – behandlet på Konserveringscenter Vejle inden indflytning. Det har i perioder medført vognmandskørsel i pendulfart mellem Vejen og Vejle.
TROLDVÆRKET. Billedskolens tegnehold er allerede flyttet ind i den vestlige længe
af Troldværket, museets kommende formidlingscentral. I løbet af 2021 har både frivillige og betalt arbejdskraft været i gang med det indre af den store hal. Ikke bærende
murstensvægge er banket ned og alle skillevægge er fjernet. Tilbage stod trægulvet,
som Virgil Bendixen fik skåret op, hvorefter Allan Geil i november fik delene skåret
i mindre stykker, slæbt ud og fyldt i container, så man nu for alvor kan se det store
rums potentiale.

q Da tonen skulle findes til den 20 meter
lange og mange meter høje nordvæg i nybyggeriet indledtes med de grønne toner,
men de stjal al kraft. Med afsæt i den velfungerende røde sal foreslog maleren Maria Wæhrens og billedhuggeren Sophus Ejler Jepsen at afprøve Dodenkop. Som sagt
så gjort - atter med fire store gipsplader,
så man kunne mærke farvens effekt i rummet og i samspil med kunstværkerne.

SAMLINGSTILVÆKST 2021

Siden samlingen blev nedpakket og skibet ud allerførst på året 2019 har det været en
amputeret oplevelse at være museum. Kunstværkerne, som det hele handler om, har
været nedpakket på fjernlager i Konserveringscenter Vejles fællesmagasiner. En lykke,
at der var et forsvarligt sted at opbevare dem, men hårdt at skulle undvære kunstværkerne så længe.

q Fra John Hunovs efterkommere har
museet modtaget en samling af fransk
stentøjskeramik fra tiden omkring 1900.
Øverst ses værker af Dalpayrat og nederst
fra Chaplets værksted - og midtfor ses de
i et kig ind i museets nye keramikmontre.

Fra primo august 2021 indledtes hjemtagningen af samlingen, der vognlæs efter vognlæs blev fragtet fra Vejle til Vejen af Faaborg Flytteforretnings kyndige folk.
I august 2021 afsluttede Marie Vest Hansen den omfattende konservering af Gunnar
Nylunds skulptur fra 1964, som blev fremstillet hos SAXBO i Herlev. Figuren er opbygget af mindre dele, hvor den indre kerne var svært forvitret, men de løse sten var
betænksomt lagt på den keramiske sokkel!
Med tak er den omfattende konservering bekostet af Augustinus Fonden.

GAVER TIL SAMLINGEN. Gaver kommer ofte til gennem det netværk af kontakter
til samlere og kunstnerefterkommere, som museet opbygger under forskning, skriveri
og udstillingsarbejde. I 2021 er 89 værker – omtrent 50% af tilvæksten – kommet til
som gave.
Fra John Hunovs efterkommere, Astrid og Asger Hunov, har museet som gave modtaget hans samling af fransk kunstnerkeramik (64 værker), som han havde ønsket skulle
ende på Vejen Kunstmuseum. På beslægtet vis ønskede Troels Andersen i sit testamente, at keramik af Erik Nyholm, Ursula Munch-Petersen og Chr. Poulsen skulle ende på
Vejen Kunstmuseum. Ved Pippi-tegneren Ingrid Vang Nymans fætter Niels Thorsens
død blev det bestemt, at museet skulle arve hendes portræt af sønnen Pelle, en stofcollage og hendes illustrerede brev fra en rejse til London og Paris. En slægtning til Niels
Hansen Jacobsen har skænket museet Gabriele Jacobsens skitsebog og hendes akvarel
af hans barndomshjem. Fra privateje har museet som gave modtaget statuette-versionen af Niels Hansen Jacobsens skulptur Foråret – en af de sjældne statuetter, han
i 1890’ernes Paris selv støbte i metal. Fra Trapholt er overdraget Johanne Betzonich/
Pedersen-Dans gennembrudsværk, gipsskulpturen En Slangetæmmerske fra 1890. Den

udbygger indblikket i periodens skulpturer og samtidig muligheden for at se, hvad tidens kvindelige kunstnere skabte. Fra Roskilde Museum er overdraget en tuschtegning
af Kay Nielsen, der kompletterer museets to værker af kunstneren.

FONDSSTØTTE & PULJEMIDLER. Takket være Ny Carlsbergfondet har museet som
gaver først på året kunnet udbygge samlingen med Mette Vangsgaards anseelige værk
i glas, keramik og led-lys Poliphilius’ træ samt to værker af den franske keramiker A.
Dalpayrat fra et galleri i London. Dertil har Fondet muliggjort køb fra dansk privateje af Ejnar Nielsens forarbejder til en aldrig realiseret udsmykning af festsalen på Københavns Rådhus samt en serie stole, hvis sæder han har tegnet, og hans hustru Elin
Marcus har vævet. De bliver en del af 150-års udstillingen om Ejnar Nielsen, der åbner i
august 2022 på Den Hirschsprungske Samling og vises på Vejen Kunstmuseum januar
til september 2023
I efteråret har Slots- og Kulturstyrelsen, SLKS, fra hastesummen afsat midler til et vægtigt bidrag til køb på dansk auktion af en stor, atypisk gulvvase af den franske keramiker
Auguste Delaherche. Som prikken over i’et har SLKS, Slots- og Kulturstyrelsen, som
årets julegave givet støtte til, at et udvalg af malerier, plakater, skulpturer og keramik fra
tiden omkring 1900 er kommet til museet fra boet efter samleren John Hunov – indgår
i samlingstilvæksten 2022.
Der er i 2021 oprettet 171 inventarnumre til registrering af samlingstilvæksten, hvoraf
148 allerede er ført ind i SARA. Da fx samlinger af tegninger lejlighedsvis registreres
med undernumre til én samlet indgang, er antallet af enkeltværker i samlingen derfor
væsentlig større end det samlede antal inventarnumre. Ved udgangen af 2021 er det
sidste inventarnummer VKV03757. Men reelt er samlingen nu oppe på over 5.500 enkeltværker.

tp Mette Vangsgaards frugtlamper og
Ejnar Nielsens skitser til udsmykning af
festsalen på Københavns Rådhus samt 7
stole med betræk vævet efter hans forlæg
er alle gaver fra Ny Carlsbergfondet, men
den firhankede Delaherche-krukke er købt
med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

KONSOLIDERING AF SAMLINGEN. Stort set hele årets samlingstilvækst underbygger allerede eksisterende repræsentation af de udvalgte kunstnere. Set i forhold
til den store donation af fransk keramik er det dog kun Clément Massier, Gréber og
Pierrefonds, der har været repræsenteret på forhånd. At få Johanne Betzonich/Pedersen-Dan repræsenteret i samlingen styrker muligheden for at få indblik i de kvindelige
billedhuggere i museets periode, hvor der hidtil kun har været Gabriele Jakobsen, Olga
Wagner og Helen Dohlmann. Peder Rasmussen den ældre er nu også repræsenteret
med sin eksperimenterende indgang til stentøjet. Et par værker af Thorkild Olsen udbygger den beskedne repræsentation af porcelænsfabrikkernes produktion, som ikke
er museets fokus, men hvor enkeltværker kan være med til at belyse udvalgte kunstneres virke.

qt Fra venstre ses keramik fra Palshus-værkstedet, Martin Mortensen, Thorkild Olsen, Christine Swane, Karen Hannover og Gunnar Nylund for Rörstrand.

KERAMIK. Keramiksamlingen – med fokus på særligt stentøjet og kunstnerkeramikken, og hvor meget kan købes for relativt beskedne summer – er i årets løb vokset med
værker af: Ellinor Selchau Olsen, Arne Bang, Sv. Lindhardt, Peder Rasmussen den ældre,
Axel Bruël, Per Linnemann Schmidt/Palshus, Karin Holm Blom, Martha Hastedt/Saxbo,
Ursula Munch-Petersen, Lisbeth Munch-Petersen, Erik Nyholm, Jakob E. Bang, Gunnar
Nylund, Cathinca Olsen, Elisabeth Feveile, Christine Swane, Karen Hannover, Thorkild
Olsen, Troels Trier, Carl Halier, Martin Mortensen, Chr. Poulsen og Axel Salto.
FRANSK KERAMIK. Arnaud, Bigot, Carriès, Chaplet, Claudet, Cordonnier, Cytère,
Dalpayrat (også to gaver fra Ny Carlsbergfondet), Th. Deck, Delaherche (også et 2021køb for egne midler), Denbac, Fives-Lille, Fournier-Desmar, Franchet, Gallé, Gréber,
Jeanneney, Keller & Guérin, Kremer, Labrec, Lachenal, Lenoble, Lion, Lourieux, Luneville, Massier, Metthey, Montiéres, Mougin, Perrot, Pierrefonds, Poinu, Renoleau-Roulett,
Revernay, Sarreguemines, Soufflenheim, Les Yvelines

SKULPTUR. Med Foråret er museets hovedperson nu repræsenteret med endnu en

af de metalstatuetter, som han selv støbte i Paris. Af hans franske kollega Cordonnier
rummer samlingen nu et portræthoved. Af danske billedhuggere er der kommet en
statuette af Axel Locher, et uglaseret eksemplar af Siegfried Wagners hornravn, som
findes i samlingen, men støbt og glaseret hos Dahl Jensen. Johanne Betzonich/Pedersen-Dan er kommet til med gennembrudsværk og Pippi-tegneren Ingrid Vang Nyman,
der var en blændende, selvlært modellør, er som gave fra hendes fætters bo repræsenteret med hovedet af sønnen Pelle.

p Nede ses gudmund lervads skildring af købmand Theede og dennes
hustru som fanger i deres butik, mens
de kunne være fri som fuglen ovenfor...

MALERI OG TEGNINGER. Fra privateje er modtaget Anna E. Munchs store studier
i blyant og vandfarve til Sædemanden og Foråret – felter af en ikke længere bevaret udsmykning. På auktion er købt et Henriette Hahn-Brinckmann maleri fra 1886. Det var
præget af en ueffen, tyk mørk overmaling. Ved konservator Dorthe Aggerholms snilde
blev afdækket et interiører af en helt anden karakter! Via en kunsthandler er købt værker, der har tilhørt en af Niels Hansen Jacobsens nære venner, apotekeren i Nibe. Det
drejer sig om to værker af Johs. Resen Steenstrup, hvoraf det ene er et tegnet portræt
af billedhuggeren. Dertil er købt Johanne Nielsens studie af en iris. Gabriele Jakobsens
skildring af NHJs barndomshjem ”Gaarden” i akvarel samt hendes skitsebog og hendes
hæfte med citater udbygger vores beskedne viden om denne lidet beskrevne kunstner.
gudmund lervad-samlingen er vokset med to tegninger. Ole Kielberg er nu også repræsenteret med en akvarel, der ifølge påskriften er udført i Vejen. På auktion er erhvervet
Axel Hous studie af norske høstakke – der i nyophængningen kommer til at hænge
sammen med Susette Holtens næsten samtidige skildring af samme motiv indlånt fra
privateje. Ejnar Nielsen samlingen – Danmarks største – er vokset med studier til hans
ikke realiserede udsmykning til bagvæggen og sidevægge i festsalen, Kbh. Rådhus samt
”Hvide Blade” – hans læg med breve og billeder til sin udkårne Marie Thaarup. Fra Roskilde Museum har museet fået overdraget en karakteristisk Kay Nielsen tuschtegning,

p Konservator Dorthe Aggerholm
har tålmodigt fjernet den grove, sorte
overmaling på Henriete Hahn Brinckmanns 1886-studie af kvinden ved
bordet. Der viser sig et grønt gardin,
en kakkelvæg/gyldenlæder, en krukke
mere og måske en blyindfattet rude.
Axel Hous studie fra 1894 af en norsk
høstak er købt på auktion, mens Anna
E. Munchs skildring af foråret i form af
Carl Nielsen, der spiller på sin fløjte er
komme til samlingen som gave.

der på bedste vis supplerer museets to atypiske, mere symbolistiske værker.

ANDRE UDTRYKSFORMER. Kunst er meget andet end olie på lærred og vægtige
skulpturer i granit og bronze. Det er en pointe i museets faste samling og udstillingerne at vise bredden i alt det, som kunstnere skaber. Her er fx Mette Vangsgaards
frugtlamper i glas, keramik, stof og ledninger kommet til. En unavngiven mester, som
gættet lyder kunne være Ida Hansen, har broderet en kakkelovnsskærm med planter.
Ejnar Nielsen er kommet til med forlæg til stiliserede blomsterkranse, som hans hustru
Elin formodes at have vævet til stolesæder. Slutteligt, uden for de gængse kunstmuseumskategorier, er som gave modtaget Ingrid Vang Nymans stofcollage med afrikansk
motiv.

DE KVINDELIGE KUNSTNERE. Blandt keramikken, der er kommet til samlingen, er
9 af de 23 repræsenterede kunstnere kvinder. Blandt skulpturværkerne har et par kvinder sneget sig ind, og ligeledes blandt billederne. I kategorien ”andre udtryksformer”
er det så absolut kvinderne, der dominerer... men på felter, der ellers ikke har fyldt i
museernes fælles hukommelse.

PERSONALE

Vejen Kunstmuseums hidtil ret beskedne personalestab er dygtige, alsidige og omstillingsparate. Det har de vist under pandemien, nedlukningerne og den lange byggefase,
hvor de beredvilligt har taget fat, hvor det gav mening. Alle har gjort nytte. Fyringer
har ikke været nødvendig. Formidlingen og museets billedskole har i lejede lokaler tæt
ved museet og Museumspladsen holdt fanen, mens andet personale har sørget for, at
museets ældste sale har stået åbne i det meste af byggefasen – og derefter løst alle mulige forefaldende opgaver. Museets budget er dog nu udvidet betragteligt med plads til
den nødvendige udbygning af bemandingen. Den afventer ibrugtagning af det nye hus,
mens ressourcerne i 2021 er gået til indretning af det nye museum.

p Stofcollagen med aben er lavet af den
danske Pippi-tegner Ingrid Vang Nyman
- en gave fra boet efter hendes fætter. De
tre stolesæder er vævet af Elin Marcus,
maleren Ejnar Nielsens anden hustru. Han
leverede forlæg.

p Kvindelige kunstneres værker, der underbygger allerede eksisterende samlinger:
Christine Swane, Lisbeth Munch-Petersen,
Anna E. Munch, Ellinor Selchau Olsen og
Karen Hannover.

I 2021 har Majbrit Hansen gennemført det 30 dages grundlæggende vagtkursus.
Pernille Vestergaard har fra august været syg og blev opereret i september, har været
sygemeldt resten af året og gik bort i januar 2022. Hendes stemme har på mange måder
været synonym med Vejen Kunstmuseum, da hun myndigt og bestemt tog telefonen.
Hun har været museet en tro støtte og vil være savnet.
Den 23.9.2021 blev museets formidler, billedhugger Sophus Ejler Jepsens skulpturværk
”Malerens Bro” indviet som en rigtig bro ved en institution i Ålsgårde bestilt af Helsingør Kommune.

Slots-og Kulturstyrelsens 2021-kvalitetsvurdering

Ved kvalitetsvurdering i 2020-2021 konstaterer Slots- og Kulturstyrelsen, at Vejen
Kunstmuseums opgavevaretagelse er tilfredsstillende.
Styrelsen har syv bemærkninger til kvalitetsvurderingen:

1. Museet har udarbejdet en strategiplan for 2010-20, som imidlertid ikke omfatter

museets samlede virksomhed og savner målsætninger for hele den faglige opgavevaretagelse.

2. Museet har revideret sine vedtægter, herunder ansvarsområdet, men har ikke anmodet om Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse af denne ændring [sket i 2021-2022].

p I forlængelse af ÅBENT HUS-arrangementet var Jens Langkilde gæst for at teste
nybyggeriets tilgængelighed. Han kunne
komme alle vegne med sin rollator.

3. På trods af en lille medarbejderstab har museet et imponerende højt aktivitetsniveau og indtager en synlig position og aktiv rolle ift. sin omverden, særligt i Vejen
Kommune.
4. Museet har et højt fagligt niveau inden for især formidling og arbejder målrettet
med en fortsat kvalitativ udvikling af den samlede formidlingsvirksomhed.

5. Mangel på videnskabeligt personale skaber imidlertid udfordringer, især ift. at løfte
forskningsopgaven.
6. Museet har siden 2019 gennemgået et større byggeprojekt (udvidelse og renove-

ring), som forventes gennemført i 2021 med nye og tidssvarende udstillings- og magasinfaciliteter [trukket ind i 2022 p.g.a. Corona-relaterede forsinkelser].

7.

Efter færdiggørelsen af byggeprojektet og udvidelsen af museets formidlingsaktiviteter i både ny museumsbygning og Vejen Billedskole, som omfatter en fordobling af
museets hidtidige arealer, bliver museets udfordringer de kommende år at konsolidere
et nyt og større Vejen Kunstmuseum og samtidig opretholde høj faglig kvalitet med få
faglige medarbejderressourcer. [Vejen Kommune har bevilliget udvidet driftsbudget til
både løbende drift og personale].

p På byggehegnet har der været infotavle
om arbejdet, så man udefra kunne danne
sig et indtryk af det indre.

MUSEETS BESTYRELSE
Strategiske prioriteringer frem mod 2030

I løbet af 2021 har museets bestyrelse og museets direktør Teresa Nielsen på baggrund
af en interessentanalyse, en VRIO-kortlægning (Value, Rarity, Imitability, Organization)
af museets særligt værdifulde, sjældne, unikke og organisatoriske styrker samt Slots- og
Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering bearbejdet og vedtaget seks fokuspunkter i strategien frem mod 2030.

Hovedmål frem mod 2026

Dertil har museets bestyrelse og museets direktør Teresa Nielsen formuleret seks hovedmål for perioden frem mod 2026:

1. Organisatorisk robusthed og god museumsdrift jfr. de 5 museumssøjler, med symbolisme, skulptur, keramik, lokale kunstnere og kunstnere omkring 1900 som emner, samt
med Niels Hansen-Jacobsen, Ingrid Vang Nyman og Jens Lund som primære attraktion.
2.

Troldværket udvikler fremtidens billedskole og en attraktive efteruddannelse for
billedkunstlærere. Etablering af BGK/Kreativ HTX i samspil med VG & HF/VBC.

3. Antallet af gæster løftes gennem samspil med oplevelsesindustrien og Vejen Kommune for at tiltrække udenlandske og danske gæster/turister.

q I mange måneder var Lindegade spærret af som byggeplads, men blev i 2021
atter farbar med en smal byggeplads bag
hegnet.

4. Pippi-festival udvikles til en årlig festuge med 50.000 deltagere og aktiviteter i hele
kommunen.

5. Lindegade binder museet og Troldværket sammen i et kunstværk
6. Hytten udvikles til et levende refugie for kreative sjæle og udøvende kunstnere.

p Hytten var billedhugger Niels Hansen
Jacobsens hjem fra 1908 til 1924, da han
flyttede ind i den nordlige ende af det nyopførte Vejen Kunstmuseum. Ved Hytten
havde han livet igennem sine værksteder ,
hvor han både lavede keramik og huggede
grav- og mindesten, der står rundt om i det
ganske Danmark.

Bestyrelsens sammensætning

I sommeren 2021 er der sket en enkelt udskiftning i museets bestyrelse. I forsommeren døde Anker Ulsdal, der var formand for Museums- og Kunstforeningen for Vejen
og Omegn (MKVO) samt byrådsmedlem. Han har med engagement arbejdet for de
mange aktiviteter, der finder sted i og omkring museet. I hans sted træder Inge Lise
Møller Jensen, kunstforeningens nuværende forperson.
I forbindelse med kommunevalget ved årets udgang er der sket en større udskiftning i
bestyrelsen, der fra 2022 tæller 7 kvinder og 3 mænd:

BESTYRELSE 2021				

BESTYRELSE 2022

Ulrik Kragh, forperson, udpeget af byrådet > 			
Ulrik Kragh
Jørgen Thøgersen, udpeget af byrådet > 			
Jørgen Thøgersen
Malene Kaisen Nielsen, udpeget af byrådet >		
Jacob Bech Jensen
Anker Ulsdal, udpeget af MKVO >		
Inge Lise Møller Jensen		
Claus Jacobsen, udpeget af MKVO > 		
Marianne Roland Munch
Jørgen Steinicke, udpeget af kommunens kunstforeninger Signe Rørdam Bastholm
Maria Birkholm, udpeget af Udvikling Vejen > 			
Maria Birkholm
Tove Kristensen, udpeget af Udvikling Vejen> 			
Tove Kristensen
Ulla Klinge, udpeget blandt lærere i kommunen > 			
Ulla Klinge
Peter Carlsen, udpeget af Akademirådet > 			
Mette Vanggaard

UDVIKLING I VIRKSOMHEDENS
AKTIVITETER &
ØKONOMISKE FORHOLD
Museets budget er udbygget med en anseelig udvidelse omkring driften af huset. Der
er bl.a. bevilliget midler til udbygning af personalestaben. De er dog ikke udmøntet i
2021, mens byggeriet har krævet al opmærksomheden. 1,8 mio. kr. af budget 2021 er
overført til 2022 øremærket til at bekoste nødvendig renovering og nyindretning.
p Klimaslusen mellem Skulptursalen og
Niels Hansen Jacobsen-salen er bekostet af
Beckett Fonden - tak for god støtte.

Fondstilskud

Ud over den løbende drift har Vejen Kunstmuseum i 2021 fortsat haft glæde af den
store bevilling fra A. P. Møller Fonden til opførelse af nybyggeriet og støtten fra Vejen
Kommune til renovering af det gamle bibliotek, museets vestligste bygning.
Dertil har museet med stor tak fået støtte fra andre fonde. Ny Carlsbergfondet har muliggjort omfattende indkøb til samlingen – hvoraf en del er betalt direkte som gaver,
mens midler fra Augustinus Fonden har muliggjort konservering, mens Beckett Fonden har bekostet klimaslusen, der er indrettet mellem Skulptursalen og Niels Hansen
Jacobsens atelier. Statens Kunstfond har bevilliget 250.000 kr. til Alkymistisk Træf - et
alternativt forskningsprojekt, der gennem 12 nulevende kunstneres indsigt i keramikkens verden kaster nyt lys på, hvordan museets hovedperson, billedhugger Niels Hansen Jacobsens unikke keramik kan være blevet til.
Museet modtager dertil kærkommen redaktionel omtale i dagspressen – altså et ubetaleligt annonceringsaktiv med overvældende gode fortællinger om egnen. Slutteligt
VejentilKunstmuseum
skal også anføres de frivillige medhjælpere i form af fx hjælpere
ferieværksteder. Museums- og Kunstforeningen for Vejen og OmegnBudgetstår for det
arbejde med at 2021
arogstore
regnskabsskema
rangere og gennemføre aftenarrangementerne på/omkring
Vejen
Kunstmuseum,
hvor
for indberetning
til Statens
Museumsnævn
de sørger for alt fra kontakt til foredragsholdere til opstilling af stole og afrydning incl.
Museum nr.
575.001
alt omkringP- kaffe/te-servering.
1003333480
nummer

Udgifter:
22
28
28
28
32
32
32
38
44
50
54
58
58
58
82
82
82
200

Personale
Lokaler-ejendomme uden forsikringer
Forsikringer ifølge skrivelse
Lokaler-ejendomme
Samlingens forvaltning uden forsikringer
Forsikringer ifølge skrivelse
Samlingens forvaltning
Undersøgelser og
erhvervelser
Konservering
Udstillinger
Anden formidlingsvirksomhed
Administration
Administrationsbidrag 5 %
Administration
Kiosk- og cafeteriavirksomhed
Regulering af varelager
Kiosk- og cafeteriavirksomhed
Ledelse og administration
I alt

Indtægter:
90
Tilskud fra kommuner
92/086
Ikke offentlige tilskud
I alt
Ordinært statstilskud
Tilskud fra tidl.
amtskommuner
Ekstraordinært
statstilskud
004
I alt
Vejen Kunstmuseums bestyrelse, den

Regnskab 2020
incl. moms
Udgift
Indtægt
2.120.479
0
384.290
-22.363
8.112
392.402
-22.363
307.187
0
47.297
354.484
0

Budget 2021
excl. moms
(ikke revideret)

Udgift
3.521.272
1.549.300
8.112
1.557.412
300.000
47.297
347.297

Indtægt

0
-151.684
-151.684
0
0

Regnskab 2021
excl. moms
Udgift
Indtægt
2.129.906
0
1.064.632
-182.600
8.112
1.072.744
-182.600
641.891
0
47.297
689.188
0

Regnskab 2021
incl. moms
Udgift
Indtægt
2.219.054
0
1.319.252
-182.600
8.218
1.327.470
-182.600
801.381
0
47.297
848.678
0

146.072
461.822
265.634

0
0
-14.400

150.000
210.000
500.000

0
0
0

257.731
80.270
178.864

0
0
-13.800

260.202
148.345
207.972

0
0
-13.800

543.158
149.408
263.038
412.446

-228.480
0

500.000
198.000
390.323
588.323

-121.139
0

308.475
118.672
283.601
402.272

-115.215
0

323.699
135.893
315.379
451.272

-115.215
0

25.395
27.381

-74.071

35.000
-40.911

-56.397

17.665
-40.911

-13.458

17.665
-40.911

-13.458

52.776
801.907

-74.071
0

-5.911
787.470

-56.397
0

-23.245
818.495

-13.458
0

-23.246
818.601

-13.458
0

5.551.180

-339.314

8.155.863

-329.220

5.914.700

-325.073

6.582.047

-325.073

0
0
0
0

-3.852.952
-257.444
-4.110.396
-1.101.470

-6.484.524
-225.475
-6.709.999
-1.116.644

0
0
0
0

-4.047.850
-154.581
-4.202.431
-1.109.196

0
0
0
0

-4.715.195
-154.581
-4.869.776
-1.109.196

0
5.914.700

-278.000
-5.914.700

0
6.582.047

-278.000
-6.582.045

0
0

0
0
5.551.180

0
-5.551.180

0
8.155.863

0
-8.155.863

