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1.Forord  
Anna Krogh, direktør 

2020 var i sandhed et bemærkelsesværdigt år. Det er forventeligt (og forhåbentligt) første og sidste 
gang vi oplever en pandemi, der lukker en hel verden ned. Og dermed også kunstmuseet. Vi vil altid 
huske 2020 som et på nogle måder skæbnesvangert år, men også som en tid, hvor museet viste sin 
robusthed, og sin evne til at tilpasse sig. Takket være et særdeles kapabelt hold af medarbejdere, der 
har holdt museet i gang – både under den første og anden nedlukning. Og det gav anledning til 
refleksion over, hvilke sider af museets arbejde, der fremadrettet skal arbejdes med: det digitale og 
online-formidlingen. 

Udstillinger 
Nedlukningen i det tidlige forår fik stor betydning for årets udstillinger. The Unseen Room med den 
danske fotograf Krass Clement blev med sin titel næsten profetisk, idet den blot nåede at være åben for 
publikum i et par uger, inden museet måtte lukke ned medio marts. Vi valgte derfor at forlænge hans 
udstillingsperiode frem til slutningen af august, for at flere kunne få glæde af de smukke sort/hvide 
fotografier, der på fineste og mest poetiske vis fastholder verden i et splitsekund. 

I efteråret slog vi dørene op for den store satsningsudstilling, Alt dette er Deres. Albert Mertz 100 år, 
der ligesom Krass Clement fik fornemme anmeldelser. Udstillingen blev skabt i anledning af at Mertz’ 
100-års fødselsdag i samarbejde med Holstebro Kunstmuseum. Mertz er, udover at være en vigtig 
kunstner i museets samling, en af Danmarks mest folkekære og kunstnerisk indflydelsesrige 
kunstnere.  

 

Installationsbillede fra Mertz-udstillingen. Foto Anders Sune Berg 

Samling 
På erhvervelsessiden havde museet et godt år. Med stor støtte fra bl.a. Hermud Lannungs 
Museumsfond, Ny Carlsberg Fondet og 15. Juni Fonden, lykkedes det Sorø Kunstmuseum at 
understøtte vores samling af kunst fra 1950erne med erhvervelsen af Gunna Aagaard Andersens 
skitser til balletten Døren (Det Kgl. Teater), 1962 samt af vores køb af Susanne Ussings skulpturer fra 
1960erne-1980erne. Et væsentligt bidrag til at kønsbalancere vores samling. Endelig har museet 



erhvervet markante værker til samlingen af samtidskunst med værker af Morten Søndergaard, A-
Kassen, Stense Andreas Lind-Valde og E.B Itso.  

 

Susanne Ussing, foto David Stjernholm 

Udlån 
Museet havde også flere ’spektakulære’ udlån; Anna Ancher var i en længere periode udlånt til den 
store retrospektive udstilling som Statens Museum for Kunst, Skagens Museum og Museet i 
Lillehammer kuraterede i samarbejde.  

Også værker af Lorenz Frølich kom i fornemt selskab på udstillingen Dansk Guldalder-Verdenskunst 
mellem to katastrofer, der blev skab i samarbejde mellem Statens Museum for Kunst og Petit Palais i 
Paris.  

Se i øvrigt kapitel 5.  

Forskning 
Kunstmuseet har ageret værtsinstitution for et større forskningsprojekt om Albert Mertz af Christian 
Foghmar som kompetent kunsthistoriker. Det har dels udmøntet sig i bogen Forskellen er ens (udgivet 
af Strandberg Publishing sammen med Camilla Jalving), dels i en fuldstændig registrering (og 
digitalisering) af dagbøger, skraldebøger og notesbøger.  

Formidling 
Man kan bl.a. måle et museums relevans når man ser på formidlingsaktiviteterne. Også i 2020 beviste 
Sorø Kunstmuseum sit værd i form af formidlingen til børn, unge, skoleklasser, gruppebesøg mmm. Vi 
fik udvidet antallet af skoler i vores partnerskabs-ordning, og særligt projektet Kind mod Kind var 
frugtbart for museet. Et projekt, der gik på tværs af kommunegrænserne og fik aktiveret vores 



ikonsamling for eleverne i 2.klasse. Sammen med billedkunstner Astrid Randrup fik børnene desuden 
skabt flotte skulpturer til museumshaven.  

Kunstmuseet modtog i forbindelse med den første nedlukning udviklingsmidler af både Ny 
Carlsbergfondet og Augustinusfonden til at udvide vores samlingsformidling. Det har bl.a. iværksat 
arbejde med ny hjemmeside, samtalekort (til salene) og udvikling af nye digitale tilbud.  

Publikum – arrangementer, museums- og erhvervsklub, markedsføring 
Museet havde ca. 16.500 gæster i 2020. Det må anses for ganske pænt, de to nedlukninger (i alt ca. tre 
måneder) taget i betragtning. Særligt regeringens sommerpakke var gunstig for besøgstallet. Trods 
nedlukning afholdt museet flere velbesøgte arrangementer med både artists’ talks, foredrag med Peter 
Holck og Madam Nielsen, ligesom de populære jazz-koncerter også trak gæster til huset. Som altid 
vakte formidlingsarrangementerne i forbindelse med udstillingerne stor interesse.  

Aktiviteterne for museums- og erhvervsklubben bar i nogen grad præg af Corona-udfordringer med 
forsamlingsbegrænsning. Ikke desto mindre havde gæster tegnet i alt 331 årskort ved årets udgang. 28 
virksomheder er medlem af Erhvervsklubben.  

Som altid havde museet den lokale og nationale presses bevågenhed i 2020. Kulturminister Joy 
Mogensens besøg i forbindelse med åbningen af Krass Clements udstilling fik god omtale. 
Særudstillingen Alt dette er Deres – Albert Mertz 100 år trak bemærkelsesværdig meget presse-
opmærksomhed til museet. Udstillingen og bogen fik begge flotte omtaler og kritik, og udstillingen 
havde mange besøg. Ærgerligt at skulle lukke udstillingen før tid.  

Bygninger 
Vi har etableret et nyt CTS anlæg og udskiftet et klimaanlæg i Ikon-samlingen.  

Drift og økonomi 
Til trods for åbenlyse udfordringer lykkedes det museet bl.a. med rettidig omhu at sikre et på mange 
måder symbolsk underskud på 6.600 kr.  

Personale 
Også på museets indre linjer fandt en afgørende begivenhed sted: Museets direktør gennem 25 år, 
Charlotte Sabroe valgte at lade sig pensionere, og overlade stolen til nye kræfter. En kæmpe tak til 
Charlotte for en fagligt, menneskeligt og organisatorisk dygtig ledelse af museet, og for at sikre, at Sorø 
Kunstmuseum i dag står som et anerkendt, nationalt fyrtårn. Og velkommen til museets nye direktør 
mag.art Anna Krogh, der kommer fra tidligere stillinger på hhv. ARoS og Brandts.  

 

2. Tilskudsgivere 2020 
Driftstilskud 
Museet modtager fast driftstilskud fra Sorø Kommune og Staten. 
 
Projekttilskud 
Statens Kunstfond 
Slots- og Kulturstyrelsen 
Sorø Kommune 
Lejre Kommune  
Skoletjenesten Sjælland 



Syddansk Universitet 
15. juni Fonden 
Augustinusfonden 
Den Obelske Familiefond 
Hermod Lannungs Fond 
Knud Højgaards Fond 
L.F. Foghts Fond 
Ny Carlsberg Fondet 
Toyota Fonden 
Trelleborg Fonden 
Ulla & Erik Hoff Clausens Familiefond 
 
Hjertelig tak til fonde og sponsorer for stor opbakning til udstillinger, projekter og erhvervelser i 
2020. 
 

3. Virksomhedsoplysninger 
Sorø Kunstmuseum er en selvejende institution med egen bestyrelse. Museet er statsanerkendt og 
modtager tilskud fra Sorø Kommune og Staten.  
 
Museumsbestyrelse 
Lorentz Jørgensen, formand (Udpeget af Sorø Kunstmuseums Venner) 
Kristine Christensen, næstformand (Udpeget af bestyrelsen) 
Ove Dam (Udpeget af Sorø Kunstmuseums Venner) 
Rune Gade (Udpeget af IKK, Københavns Universitet) 
Gert Jørgensen (Udpeget af Sorø Kommune) 
Mette Stentoft (Udpeget af bestyrelsen) 
Kristian Jacobsen (Udpeget af Sorø Akademi) 
 
Bestyrelsesmøder 
Der er afholdt fem bestyrelsesmøder i 2020: 24. februar (orientering om årsrapport 2019, 27. april 
(godkendelse af årsrapport, Corona-situationen), 16. juni (status Corona, ny direktør), 31. august 
(velkommen til Kristian Jacobsen), 26. oktober (handlingsplan), 3. november (velkommen til ny 
direktør).  

Direktion 
1/1-31/10-2020 Museumsdirektør, mag.art. Charlotte Sabroe.  
1/11 - > Museumsdirektør, mag.art. Anna Krogh. 
 

Revision 
PriceWaterhouseCoopers 
 

Medlemskaber 
ICOM 
ODM – Organisationen Danske Museer 
CINAM 
Kunstkonserveringen 
Museumstjenesten 



Fællesmagasinet i Kulturregion Midt- og Vestsjælland 
Foreningen af forsikringstagere under ”Museernes Fællesforsikring” 
VisitVestsjælland 

4. Arbejdsgrundlag 
Vision 

1. Sorø Kunstmuseum har lokal forankring, national gennemslagskraft og internationalt 
udsyn. 

2. Sorø Kunstmuseum er et åbent museum, som er relevant og udgør et aktiv for brugerne. 
3. Sorø Kunstmuseum er en synlig kulturaktør, der med udgangspunkt i kunsten er med til at 

præge den verden, vi lever i. 
Mission 
Sorø Kunstmuseum skal med kunsten i centrum skabe æstetiske oplevelser, der stimulerer til 
dialog og refleksion for det enkelte individ og bidrager til ny viden og nye perspektiver på 
samfundet. 
 
Værdigrundlag 
Museets værdigrundlag skal sikre en sammenhængskraft i alle museets opgaver og aktiviteter. 
Sorø Kunstmuseum lægger vægt på den sanselige og æstetiske oplevelse. Engagement, nærvær og 
professionalisme er bærende værdier for vores tilgang til opgaverne og omgang med hinanden, 
museets gæster og eksterne samarbejdspartner. 
 
Formål og ansvarsområde  
Sorø Kunstmuseum skal – iflg. vedtægterne – gennem indsamling, indkøb, registrering, bevaring, 
forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og 
belyse billedkunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige 
dimensioner. Sorø Kunstmuseums ansvarsområde omfatter ifølge vedtægterne 
middelalderskulptur, dansk billedkunst fra det 18.-, 19.- og 20. århundrede, samt nutidig dansk 
billedkunst. Museet kan tillige indsamle og formidle international kunst, som har væsentlig 
indflydelse på museets ansvarsområde. 
 

5. Samling 
Samlingen er museets dna. Den er udgangspunkt for forskning, formidling og særudstillinger. Museet 
lægger vægt på at cementere samlingens nationale betydning og på at styrke dens identitet og kvalitet 
gennem relevante erhvervelser. Indsamlingen følger strategiplanen og hver erhvervelse begrundes 
fagligt og kontekstuelt i forhold til samlingen.  
 

I 2020 erhvervede museet en anseelig mængde nye værker, der alle styrker den eksisterende samling. 
I forlængelse af udstillingen Sproghospitalet i 2019 købte museet i 2020 to værker af Morten 
Søndergaard Natsten og Metaforkirkegården. Sidstnævnte består af 15 marmorplader med 
indgraverede talemåder, der alle er døde metaforer og slidte sprogkroppe. De fleste har at gøre med 
sygdom og sundhed som f.eks. ”Tiden læger alle sår” og ”Det, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere”. 
Det er klichéer, der engang har været sprogligt spændstige, men som er blevet gentaget så meget, at de 
er blevet tyndslidte, og måske virker imod deres hensigt.   
 
 



   
Morten Søndergaard 

 
Et andet værk, som også var med på Sproghospitalet i 2019 er Stense Andreas Lind-Valdan  
Tungetegninger. De 10 tegninger er malet med tungen dyppet i blæk og ført hen over millimeterpapir. 
Værket synliggør, hvordan tungen som sprogets organ også kan bruges til at udtrykke sig billedligt, 
når sproget ikke rækker.  Man taler tit om at kunsten skal ”sige os noget” – Her kan det, værkerne 
fortæller, ikke udtales med ord, men snarere handler om kropslige fornemmelser. Lind-Valdan 
arbejder i forlængelse af de feministiske performative traditioner, der understreger (kvinde)kroppens 
betydning i kunsten også som et redskab i skabelsen af værker.   
 

  
Stense Andreas Lind-Valdan 

 
Kropslige på en anden måde er også Gunnar Aagaard Andersens 15 Kostumeskitser tegnet til 
balletten Døren opført på det Kgl. Teater 1962. Tegninger kombinerer den stramme, abstrakte 
geometri med den organiske menneskekrop. Museet vil gerne nuancere samlingen af konkret kunst 
med disse værker, der - ligesom Aagaard Andersens udsmykninger - tilfører den konkrete kunst et 
brugselement og bliver bragt i anvendelse i en social sammenhæng. 
 
Museet erhvervede fra kunstnerens enkemand en større samling af Susanne Ussings skulpturer og 
tegninger. Ussing arbejdede på tværs af kunstarterne, og markerede sig blandt andet sig med sine 
installatoriske Sanserums-udstillinger og feministiske bud på en organisk, 



materialeeksperimenterende og delvist ukontrolleret formgivning i bl.a. polyurethanskum. 
Erhvervelsen er med til at sikre en museal forankring af hendes arbejde, der har været i fare for at gå i 
glemmebogen. Med værkerne af Susanne Ussing styrker vi samtidig repræsentationen af kvinder i 
generation fra 1960erne og 70erne, og dermed føje en væsentlig dimension til en vigtig periode i 
samlingen.    
 

  

 

 

Susanne Ussing 

 

Museets længe nærede ønske om at erhverve A-Kassens The Color of Things (Ant Chair) blev 
opfyldt i kraft af 15. Juni Fondens hjælpepakke i form af støtte til erhvervelse af yngre danske 
kunstnere. Værket består af et fotografi af stolen ”Myren” af Arne Jacobsen og et monokromt felt malet 
direkte på væggen med tapetklister iblandet granulat bestående af selvsamme stol i pulveriseret form. 
Værket stiller spørgsmålet, hvilken repræsentation der er tættest på den ”virkelige” stol: fotografiets 
visuelle gengivelse, eller det abstrakte, monokrome felt, der rent faktisk består af stolens materiale? 



Værket refererer til Joseph Kosuths berømte værk One and three chairs, som er et af konceptkunstens 
absolutte hovedværker (og som museet ejer et værk af).   

 

 

A Kassen 

Ligesom A Kassens værk opdaterer den klassiske konceptkunst fra 1970erne, som er en hjørnesten i 
samlingen, gør E.B. Itsos Loop Holes det også. Den grafiske serie med sorte firkanter viser de eksakte 
dimensioner af flugthuller, som undslupne fanger gennem tiden er kravlet ud af. Ved hvert ”hul” er 
noteret navn på fangen, dato, fængsel og mål på hullet. Baggrundshistorien tilføjer en helt anden social, 
historisk og menneskelig dimension til værkernes geometriske, minimalistiske udtryk. Med 
kombinationen af kunsthistoriske referencer og barndommens flugtkonge-helte kommer værkerne til 
at handle om abstraktionens skjulte fortællinger, om frihed og fangenskab af både menneskelig og 
kunstnerisk art; om menneskekroppe der kan mase sig igennem en billedramme og om kunstens evne 
til at bryde rammer.    

 

5.1 Erhvervelsesfortegnelse 
 

Morten Søndergaard 

Metaforkirkegård, 2019 

15 Marmorplader, Varierende mål 

Erhvervet med midler fra Hermod Lannungs Fond  

VKS-00-2392 

 



Natsten, 2015 

Marmor, 62 x 111 x 3  

Gave fra kunstneren 

VKS-00-2368 

 

Susanne Ussing 

System R-01, 1968 

Hængeskulptur i polyurethanskum, 165 x 135, 115 cm 

VKS-00-2372 

 

Uden titel (Hjørneskulptur), 1968-69 

Polyurethanskum og bemalet træ, 100 x 55 x 55 cm  

VKS-00-2373 

 

Uden titel (Hjørneskulptur), 1968-69 

Polyurethanskum og bemalet træ, 63 x 55 x 55 cm  

VKS-00-2374  

 

Minimumsbetragtninger (1-7), 1971-75 

Ubrændt ler og forskellige materialer, varierende størrelse 

VKS-00-2375 

 

Sten med hår, 1972 

Ubrændt ler med hår, monteret på bemalet træplade, 15 x 9,5 cm   

VKS-00-2376  

 

Uden titel, 1964 

Glaseret keramisk skulptur   

VKS-00-2377 

 

Cyberspace, 1969 



Lystryk på papir, 49 x 45 cm  

VKS-00-2378 

 

Cyberspace (Rumtegning), 1968-69 

Lystryk og collage på papir, 68 x 45 cm  

VKS-00-2379 

 

Cyberspace (Mønstre), 1968-69 

Lystryk og collage på papir, 68 x 45 cm  

VKS-00-2380 

 

Cyberspace (Rumtegninger), 1968-69  

Lystryk og collage på papir, 68 x 45 cm  

VKS-00-2381 

 

Plakat til Sanserum 2, 1969 

Silketryk på plastfolie og lammeskind, 46,4 x 32 cm  

VKS-00-2382 

 

Uden titel (Rumtegning), 1968,  

Blyant og farvekridt på papir 42 x 60 cm  

VKS-00-2383 – 2388 

 

Barsebäck i aftensol (del 1.), 1975-97 

Serie på 39 arbejder signerede, daterede monteret på pap 

Offset bearbejdet med blyant, pen, farvekridt og collage, 44,7 x 32 cm  

VKS-00-2389 

 

Barsebäck i aftensol, (del 2.), 1975-97 

Serie på 74 signerede og daterede papir-arbejder i A3 

Offset bearbejdet med blyant, pen, farvekridt og collage, 59,4 x 42 cm  



VKS-00-2390 

 

Barsebäck i aftensol (forarbejder), 1975-97 

Offset bearbejdet med blyant, pen, farvekridt og collage, varierende mål  

VKS-00-2391 

Alle Susanne Ussings værker er erhvervet med støtte fra Hermod Lannungs Fond 

 

Stense Andreas Lind-Valdan 

Tungetegninger 1-10, 2020  

sort blæk på millimeterpapir, 59,4 x 42 cm 

Erhvervet fra kunstneren for egne midler  

VKS-00-2396 

 

Gunnar Aagaard Andersen 

15 Kostumeskitser til balletten Døren opført på det Kgl. Teater 1962  

Akvarel og blyant på papir 

42 x 29,7 cm 

Erhvervet fra arvingerne med støtte af Ny Carlsbergfondet 

VKS-00-2393 

 

E.B. Itso 

Loop Holes, 2016  

9 Litografiske værker, 72,5 x 62,5 cm 

Erhvervet med støtte fra 15. Juni Fonden 

VKS-00-2395 

 

A-Kassen 

The Color of Things (Ant Chair), 2013  

Fotografi C-print og Pulveriseret Myrestol  

95 x 65 cm og 110 x 110 cm  

Erhvervet med støtte fra 15. Juni Fonden 



VKS-00-2394 

5.2 Bevaring 
Kunstkonserveringen har i 2020 bistået med udtjek af Udstillingen Sproghospitalet, indtjek af 
nyerhvervelser af Susannes Ussing, samt indtjek af alle museumsværker til Alt dette er Deres! Albert 
Mertz 100 år - Tanja Probst-Dedenroth stod for alle værker fra private udlånere. 

Efter forespørgsel fra Kunstkonserveringen har museet afstået fra at få overført tilgodehavende 18 
timer fra vores kvote i 2020 til 2021 som støtte til Kunstkonserveringen Corona-ramte økonomi.  
Følgende værker været til restaurering i Kunstkonserveringen: 
VKS-00-0026: Hans Smidth, Landskabsstudie til »Studekøretøj på heden ved solnedgangstid, Toget kører 
forbi« (Ribe Stiftsmuseum), u.å. 

Vks-00-0194: Fritz Syberg, Svanninge Bakker, 1890-91    

VKS-00-1776: Gadegaard, Uden titel, 1954   

VKS-00-1773: Gadegaard, Uden titel, 1952  

VKS-00-1777: Gadegaard, Uden titel, 1954  

VKS-00-2369: Niels Macholm, Portræt af en gal, 1950 

VKS-00-2370: Niels Macholm, Selvportræt med gul hest, 1947 

VKS-00-2371: Niels Macholm, Skæbnens slot, 1947 

VKS-00-1926: Albert Mertz, Ni skiver med indhold 

VKS-00-1921: Albert Mertz, Lilliput, 1968,  

VKS-00-1209: Nina Steen Knudsen, I Am a Stag of Seven Tines, 1985  

 

Samlingsophængning med bl.a. Villy Ørskovs Pneumatiske skulpturer, der – bevaringsmæssigt set – udfordrer både 
inspektører og konservatorer 



 6. Forskning 

Museets forskning tager udgangspunkt i relevante problematikker og emner i samlingen for 
herigennem at bidrage til den teoretiske debat om kunst og historieskrivning. Forskningen danner 
grundlag for udstillingskuratering og formidles, således at den bliver et vedkommende aktiv for 
museet.  

Christian Hald Foghmars har med Sorø Kunstmuseum som værtsinstitution og med støtte fra Ny 
Carlsbergfondets initiativ ”Kilder til dansk kunsthistorie” fortsat sin forskning og indscanning og 
tilgængeliggørelse af en del af Mertz’ arkiv med dagbøger, skraldebøger og notesbøger.  

Foghmars forskning er sammen med Camilla Jalvings publiceret i den fagfællebedømte bog Albert 
Mertz Forskellen er ens, der er udgivet på Strandberg Publishing og som tjente som katalog til 
udstillingen Alt dette er Deres! Albert Mertz 100 år. 

 

 

 

7. Sær-udstillinger 
Krass Clement The Unseen Room 
29. februar – 30. august 2020 

 



Krass Clement (f. 1946) er en af Danmarks absolut førende fotografer. Han har udmærket sig ved sine 
registrerende og stemningsmættede fotografier, der fanger det liv, der leves og stederne, hvor det 
leves. Han driver rundt med sit kamera og fanger storbyens stemninger, mennesker, huse og tomme 
gader som en moderne flaneur. Hans billeder virker på den ene side som taget i forbifarten i det 
sekund, hvor tiden står stille, men samtidig fornemmer man øjeblikkets evighed. Tiden er på en gang 
fanget og fjernet. 

Krass Clement har gennem mange år foretrukket det sort/hvide fotografi, hvorved hans billeder 
lægger afstand til den egentlige verden og understreger deres karakter af en sanset virkelighed. De er 
blevet kaldt for billedernes svar på poesien, en slags fotografiske digte. 

Udstillingen blev til i samarbejde med Det danske Kulturinstitut i Skt. Petersborg, og opnåede rigtig 
gode besøgstal.  The Unseen Room fik 5 stjerner af Kristeligt Dagblad, hvor Lisbeth Bonde bl.a. skrev 
at: "Fotografen Krass Clement holdet sindet åbent for hverdagens små mirakler i sine fascinerende og 
lavmælte fotografier". 

The Unseen Room var støttet af: Augustinus Fonden, Arne V. Schleschs Fond og Brand af 1848 

 

Kunstneren sammen med Kulturminister Joy Mogensen 

 
 



 
 
Alt dette er Deres! Albert Mertz 100 år 
26. september- 31. januar 2021 
 

  

 

I anledning af 100-året for Albert Mertz' fødsel præsenterede udstillingen de mange forskellige sider af 
hans produktion. Et møde med Mertz’ livsværk er som en rejse gennem en række af det 20. 
århundredes forskellige kunstneriske strømninger. Han forfulgte sine kunstneriske tanker gennem at 
hav af forskellige medier og udtryk: Fra surrealisme, over film, abstrakt realisme, collage, assemblage, 
pop-kunst, konceptuelt maleri og på skrift i artikler og notesbøger. 
 
Udstillingstitlen Alt dette er Deres! Albert Mertz 100 år er taget fra et af Albert Mertz’ pop-inspirerede 
malerier. Titlen antyder dels hans brug af reklamer og deres salgsretorik, og dels hans insisterende 
henvendelse til beskueren.   
 
I løbet af sin produktion undersøgte Mertz på forskellig vis kunstens væsen bl.a. ved at forenkle 
maleriet og reducere det til de enkelte bestanddele: figurer, strukturer, penselstrøg, farver, former og 
rammen. Omkring 1970 havde han kogt maleriet ned til farverne rød og blå, der siden blev hans 
genkendelige signatur. 
 
Udstillingen var lagt tematisk an frem for kronologisk. Temaerne bevæger sig – ligesom Mertz’ kunst – 
mellem det rene og det urene. I det rene maleri holdt han sig til ren maling på lærredet inden for 
billedets rammer – eller til et rent koncept som for eksempel hans rød + blå-projekt. I de urene værker 
har ikke-kunstmaterialer fra virkelighedens verden invaderet kunsten i collager og assemblager. Mertz 
arbejdede skiftevis rent og urent, indtil han til sidst forenede dem i værker, hvor det rene røde og blå 
blev malet på hverdagsgenstande. 
 

Museet har i flere år huset kunsthistoriker Christian Foghmar, der har forsket i Mertz’ kunst og arkiv 
gennem en årrække, og som sammen med Camilla Jalving skrev bogen Forskellen er ens, som blev solgt 
som katalog.  

Udstillingen blev rost i aviserne for at være lige så generøs og humoristisk som kunstneren selv. og at 
være veldisponeret, overskuelig og ægte. Kunstnerens datter Susanne Mertz roste den, som ’den 
bedste Mertz-udstilling hun nogensinde har set’.  



Albert Mertz blev støttet af: Augustinus Fonden, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Knud 
Højgaards Fond, Lektor Peer Rander Amundsens Legat, Trelleborg Fonden, Toyota-Fonden og Kvadrat. 

 

 

 

 

 

 



Samlingsophængning 

 

 

I løbet af forårets nedlukning arbejdede museet på en ny ophængning af den moderne samling i den 

store ovenlyssal. Udstillingen spænder over seks årtier fra 60’erne til i dag bygget tematisk op 

omkring overskrifterne: Kontrolleret tilfældighed, Organisk modernisme, Kunsten ud til folket og 

Iscenesættelse. Udstillingens fokus har været at medtage flere af museets seneste erhvervelser af bl.a. 

Gunnar Aagaard Andersen, A-Kassen, Elina Brotherus samt en særlig afdeling dedikeret til den 

markante tilføjelse af Susanne Ussing til museets samling. Senest har vi tilføjet et værk af Stig Brøgger, 

der døde foråret 2021.  

 

  



 

8. Formidling / undervisning   
 
Museet tilbyder undervisning med fokus på det sanselige og kunstens særlige potentiale i forskellige 
læringsperspektiver, herunder det tværfaglige, dannelsesmæssige og sociale. Museet tilbyder 
undervisning til alle alderstrin: daginstitutioner, grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående 
uddannelser. Ydermere satser museet på sociale initiativer med undervisning bl.a. til sprogkursister og 
specialskoler. 
 
På Sorø Kunstmuseum mødes kunst- og kulturhistoriske oplevelser og viden med en nysgerrig, 
undersøgende tilgang, der stimulerer og udvikler elevernes evne til at tænke kreativt og ud af boksen. 
Den nysgerrige og kreative tilgang kan trænes her, men kan bruges i alle fag og det er en vigtig 
kompetence at styrke nu og i fremtiden. I samarbejde med eksterne aktører og kunstnere står vi for 
ansøgning af huskunstnerordningen og fundraising til særlige kunstnerdrevne forløb.  

Museet deltager også aktivt i Slaraffen festival og KulturKaptajner sammen med Sorø Musiske Skole, 
Sorø Museum og Sorø bibliotek der skal sikre børnene i Sorøs daginstitutioner engagerende 
kulturoplevelser. I 2020 deltog 2334 skoleelever i museets undervisningstilbud. Heraf er 33 
skoleklasser kommet til museet via ’Kulturbussen’, som muliggør transport ml. skole og museum på 
tværs af regionen.  

Partnerskaber 
Igennem opsøgende arbejde etablerer vi samarbejder med Sorø Kommunes skoler, så vi kan bidrage til at 
elever fra alle kommunens skoler besøger museet flere gange i løbet af deres skoletid. Planen er at udvide 
med skoler i omegnskommunerne.  

Der ligger et stort potentiale i, at skolerne indgår partnerskaber og betaler for undervisningen på 
forhånd og dermed aktivt inkluderer Sorø Kunstmuseum i deres åben skole indsats. Eleverne og 
lærerne bliver fortrolige med museumsoplevelsen og det stærke dannelses- og læringspotentiale 
kunstmuseet rummer. Skolernes elever kommer fra alle sociale lag, og ved at give skolernes elever 
kunst- og kulturoplevelser sikrer vi at alle elever uanset social baggrund inkluderes. Vi har en række 
færdigudviklede forløb og sammensætter den rigtige pakke til hver enkelt skole.  

Museet har i skoleåret 2019/2020 indgået aftaler med Pedersborg Skole, Frederiksberg Skole, Stenlille 
Skole og er i dialog med Borgerskolen, Ruds Vedby og Holbergskolen. Museet har også indgået ny 
partnerskabsaftale med Flakkebjerg efterskoles krea-linje, der tidligere år har gjort brug af museet, 
men nu besøger museet af flere omgange i et tilrettelagt undervisningsforløb.  

Folkeuniversitetet 
Kunstmuseet har tradition for at afholde kurser for voksne i museets foredragssal i samarbejde 
med Folkeuniversitetet i København. I efteråret 2020 har der over 5 torsdage været afholdt 
forelæsningsrækken Arkitekturens Grænseland ved mag.art. ph.d. Line Marschner. Museets 
inspektør Andreas Spinner Nielsen afholdte desuden 3 ud af 8 lektioner af forløbet Renæssance-
kunstens mestre i Italien, der grundet Corona desværre måtte aflyses halvvejs igennem.  
 
Kind mod Kind 
I efteråret 2020 deltog tolv 2. klasser fra Sorø Kommune og 14 klasser fra Lejre Kommune i forløbet 
Kind mod Kind med billedkunstner Astrid Randrup. Forløbet tog udgangspunkt i museets samling af 
russiske ikoner, og er en del af et pilotprojekt som bliver finansieret af Kulturregion Midt- og 



Vestsjælland. Her arbejdes på at skabe en fælles satsning på tværs af kommunerne på det 
børnekulturelle område, der sikrer at flere børn og unge møder kunsten i deres hverdag. Tovholder 
på indsatsen er Lejre kommune, der gennem deres indsats ’Dronten’ har erfaring med at skabe 
forløb, der gennem involverende møder med kunst og kultur giver børnene mulighed for at være 
kreative og udfolde deres kreativitet. I pilotprojektet, har i alt 85 klasser fra det midt- og 
vestsjællandske deltaget i billedkunstprojektet på 2. årgang. Erfaringerne herfra skal danne 
udgangspunkt for en 4-årig satsning i Kulturregionen, som bredes ud til flere årgange og 
kunstarter.  
 

 
 
 
Kærlig hilsen Hadet 
Den 30. september 2020, besøgte kunstneren og forfatteren Tomas Lagermand Lundme museet. Her 
mødte han og hans medhjælper, Therese Maria Gram, udskolingselever fra Stenlille Skole og 
Flakkebjerg Efterskole til et konfronterende og udviklende forløb omkring hadforbrydelser, selvhad, 
angst, spiseforstyrrelser og homoseksualitet. I alt 66 elever og 6 lærere deltog. Med udgangspunkt i 
sine egne personlige oplevelser og bearbejdning af dem via sine bøger og kunstværker arbejdede 
eleverne med deres oplevelser og relationer. De skrev bl.a. anonyme undskyldninger til et menneske 
de havde såret og deres tankevækkende breve blev efterfølgende udstillet i museets café. I projektet 
indgik også udstillingen af et værk af Tomas Lagermand Lundme og et fyraftensarrangement med 
oplæsning fra Lundmes seneste romaner Alt er dit og En rigtig kærlighed. 

 



 
Huskunstnerforløb: PLAY 1 x 1 x 1 
 

 
 

Udviklingsarbejdet til museets, PLAY 1 x 1 x 1, der skulle være afholdt i 2020 er forsat i proces. I 
erkendelse af ikke af kunne afvikle i 2020 nedlukningsperioden, fik museet lov at videreføre tilsagnet 
fra Statens Kunstfond: Huskunster-ordningen, så vi i foråret 2021 kan realisere projektet. 
Teaterinstruktør Hans Peter-Kellner, skuespiller Andrea Vagn Jensen, forfatter Mette Moestrup og 
Hanne Vibeke Holst vil i samarbejde med museets kunstformidler lave et særligt forløb med tre 
skoleklasser fra Sorø. Målet er produktionen af en række elevforestillinger for publikum på museet. 
Læring fra projektet vil indgå i den faste museumsundervisning efter endt projektperiode. Forløbet er 
en videreudvikling på kunsteksperimentet PLAY 1 x 1 x 1 som kobler tekstforfatning, skuespil og kunst.  

 

   

 

Kulturkaptajner 
Sorø Kunstmuseum deltager i projektet KulturKaptajner, som Sorø Kommune har opnået støtte til fra 
Slots- og Kulturstyrelsens pulje »en tidlig kulturstart«. Sorø Kunstmuseum indgår i 



partnerskabsgruppe 4 med daginstitutionerne: Krongården, Grønnegården, Naturbørnehuset og 
skuespiller og instruktør Pernille og Steen Nedergaard Haugesen. Projektmedarbejder Maria Holst 
Andersen og adjunkt ved Professionshøjskolen, Marianne Preus Sørensen faciliterer samarbejdet 
mellem kunstnere, kulturinstitution og daginstitutionerne. Målet er at udvikle og gennemføre længere 
kunstforløb til førskolebørnene der sætter positive spor i både børn og pædagoger. Det praktiske 
arbejde med æstetiske læreprocesser skal inspirere til fremtidige samarbejder med kunstnere og 
lokale kulturinstitutioner. Kulturoplevelse og æstetiske læreprocesser indgå i den pædagogiske 
læreplan og skal være en integreret del af børnehavernes årshjul. Projektet løber frem til foråret 2021. 

FIND2LEARN: Arkitektur og skulptur 
I 2020 har Sorø Kunstmuseum arbejdet på en app til arkitektur- og skulpturopdagelse i Sorø til 
mellemtrinet og udskolingen. Projektet er et samarbejde med Professionshøjskolen Absalon og Kultur- 
og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland og skal føre til en tilrettelagt rundtur i Sorø centrum med 
særligt fokus på arkitekturen, byrum og skulptur ved brug af læringsappen Find2Learn. Vi oplever at 
mange skoler efterspørger kombinerede forløb, hvor de kan bruge længere tid i Sorø, enten i guidede 
forløb eller på egen hånd. Det gælder særligt skoler der har længere transporttid og derfor gerne vil 
udnytte udflugten så eleverne får mest muligt ud af turen.   

Formidling: Børn og familier 
Museet tilbyder en række aktiviteter for børn og deres familier, hvor kreativ udfoldelse og hyggeligt 
samvær er i fokus.  

Kreativitet og ferier 
I skolernes ferier inviterer museet til workshops for hele familien.  
 
25. januar  Kyndelmisse: Lanterneværksted 
11.-12. februar Vinterferieworkshop: Byg dit eget kamera 
8.-11.07 + 4.-8.08 Sommerferieworkshop: Byg med mini-mursten* 
13.-14. oktober Efterårsworkshop 2020: Kartoffeltryk á la Mertz  
 

*Åbent sommerferieværksted over to uger, hvor børn og unge byggede huse og anden arkitektur med 
minimursten og mørtel. Projektet blev støttet af Sorø Kommune der, ligesom landets øvrige 
kommuner, fik penge fra regeringen til sommerferieaktiviteter for børn og unge under covid-19.  

Ind i kunsten 
I foråret 2020 blev der over 4 onsdage kørt det kreative kursus for børn Ind i Kunsten, hvor Mette 
Tingholm og Signe Foersom inviterede børn og voksne med på opdagelse i kunstens verden med en 
række kreative øvelser i mange forskellige genrer og materialer. Kurset er tilrettelagt med henblik på, 
at børn fra ca. 8 år kan deltage sammen med en voksen og kræver ingen særlige forkundskaber  

 



Udstilling: Sorøs 3.klasser maler til Dronningen 
Fra d. 24. juni til d. 3. juli viste museet en udstilling i café, sal og værksted med Sorøs 3. klassers 
malerier i anledning af Dronning Margrethes 80-års fødselsdag d. 16. juni. Børn fra alle kommunerne 
var blevet bedt om at lave en tegning, der både indeholdt Dronningen og et selvvalgt vartegn fra deres 
egen kommune. Vinderbilledet fra Sorø Kommune blev Sofie som har tegnet Dronningen foran Sorø 
Klosterkirke som kunne ses sammen med de 97 andre kommuners vindere i Riddersalen på 
Christiansborg Slot. Alle de børn som havde været med til at tegne til Dronningen kunne under 
udstillingsperioden afhente en gratis flødebolle i museets café.   

 
Gratis børnepakker 
Museet er fra 2020 begyndt at udarbejde spændende familiepakker til børn, der er med voksne på 
museumsbesøg i særudstillingerne. I pakkerne indgår en billedjagt med små opgaver til udvalgte 
værker i udstillingerne, samt kreative opgaver og materialer til at lave deres eget produkt i 
værkstedet. I forbindelse med Krass Clement udstillingen The Unseen Room kunne børnene prøve 
kræfter med teknikken cyanotypi, hvor man fremkalder et lille blåt kunstfoto ved hjælp af sollys, og 
i Alt dette er Deres! Albert Mertz 100 år kunne børnene lave deres egen rød-blå tegning på 
millimeterpapir og kartoffeltryk á la Mertz.  

 

 
 

Familiesøndage 
Museet har i 2020 arbejdet med konceptet familiesøndage, hvor familier hver 1 søndag i måneden har 
kunnet starte formiddagen ud med morgenmad i museets café, hvorefter en af museets formidlere 
inviterede indenfor til en aktivitet i udstillinger og samling. Her har vi blandt andet afholdt oplæsning i 
guldaldersamlingen, byggeworkshop, lanterneværksted og tegneworkshop. 

9. Formidling / arrangementer 
Museet satser med sine arrangementer på øget dialog og brugerinddragelse og lægger vægt på at 
stimulere den æstetiske og sanselige oplevelse. I 2020 led museets planlagte arrangementsprogram 
stærkt under nedlukning pga. Corona-restriktioner, og dermed følgende aflysninger.  



Fernis og finnisage 
19. januar 
Afsked med Sproghospitalet – Event med Morten Søndergaard og digterkollektivet Versatorium  

28. februar: Fernisering Krass Clement The Unseen Room  

September: Åben udstilling Alt dette er Deres! Albert Mertz 100 år  

Søndagssaloner 
Museets søndagssaloner er eftermiddage i selskab med en kunstner eller kulturpersonlighed, der 
belyser aktuelle emner eller nye vinkler på museets samling og særudstillinger  

23.2  Skyggepunkter v/Torsten Bøgh Thomsen 

23.8  Artist’s talk Krass Clement og Ingrid Fischer-Jonge  
30.9  Oplæsning m/ Thomas Lagermand Lundme  
4.10  Peter Holck foredrag: Mig og Onkel Albert 
24.9  Koncert og oplæsning med Madam Nielsen 

Gyldne tirsdage 
Museets kunstfaglige medarbejdere sætter hver måned fokus på et emne og diskuterer 
efterfølgende med deltagerne i en uformel ramme. Også i 2020 blev der afholdt Gyldne tirsdage. 

25.2 Reproduktion og original v/ Inspektør Helle Brøns  

30.6  Krass Clement omvisning v/ Inspektør Mathilde Helnæs 

Klub arrangementer for Årskort-medlemmer 
3.3  Klubaften med omvisning i Krass Clement The Unseen Room 
1.10  Klubaften med omvisning i Alt dette er Deres. Albert Mertz 100 år! 

Større særarrangementer 
Klassisk i Sorø 
 
1.7 – 31.8  Sorø Internationale Musikfestival afholdt 5 udendørs klassiske koncerter i museets 

gårdhave.  
14.8     Koncert i gårdhaven – Don Juan 
20.9        Søndagsmatiné med Trio Zoom 
 
Jazz i Sorø 
Museets jazz-arrangementer er realiseret i samarbejde med Sorø Jazz og Allan Aistrup 
 
13.2  Vinter jazz – koncert med Jan Kasper/ Rockwell 
21.7  Sommer-Jazz – koncert med Pianist Olivier Antunes med trio 

 



 

10. Publikum  
Besøgstal 
Sorø Kunstmuseum havde i 2020 i alt 16.424 gæster. Museet var pga. Corona-restriktioner 
nedlukket i perioden 12. marts – 29.5. 2020 og igen fra 12. december og året ud.  

 4728 Entre betalende voksne gæster (herunder diverse betalende rabatbillettyper) 
 1236 Arrangements/eventgæster – betalende (gruppebesøg + aktivitetsbillettyper) 
 658 ICOM, ODM, erhvervsklub medlemmer el.lign. Voksne gæster med gratis adgang 
 1024 Årskort / Klub medlemmer med gratis adgang 
 445 Børn u/18 år m/gratis adgang 
 1664 Børn / Unge u/18 år (daginst., folkeskoler, gymnasier) i undervisningsforløb  
 336 Voksne i undervisningsforløb (Folkeuniversitet) 
 4104 Særlige events: Kyndelmisse og Ferniseringsgæster m/gratis adgang             
 2229 Gæster der besøger museets butik/cafe uden et udstillingsbesøg samme dag. 

 



 

 
 

Samarbejdsaftaler 
Museet indgår i en lang række samarbejdsaftaler, hvor museet markedsføres uden beregning, mod 
at der gives særtilbud i form af rabat på entré eller lignende. 
 
Museets klubmedlemmer har gratis adgang ved køb af årskort 
Erhvervsklubmedlemmer har gratis adgang for 2 VIP-gæster, samt et antal billetter 
ICOM, ODM, AICA og CIMAM kort giver gratis adgang 
Alle med pressekort har gratis adgang til museet. 
Politiken PLUS medlemmer får 10 kr. rabat på entré 
Kristelig Dagblads læsere får 10 kr. rabat på entré 
 
Aftaler om gratis adgang for følgende: 
Studerende ved kunstakademier, kunsthistorie, arkitektskolen, dansk forfatterforening, 
medlemmer af BKF, Danmarks Billedkunstlærere samt Danske Kunsthåndværkere og 
designere/grafikere  
Ledsager med handicapkort  
Lærere og elever (grupper) fra Sorø Akademi (på egen hånd) 
Uddannelsesinstitutioner, SFO´er og børnehaver  
Undervisere med deres elever  
 

Museumsbutik 
Butikken forhandler et udvalg af bøger om dansk og international kunst, arkitektur, foto og design, 
herunder museets egne udstillingskataloger. Derudover forhandles designvarer samt lokale 
kvalitetsprodukter bl.a. keramik og anden brugskunst fra Sorø og omegns kunsthåndværkere. I 
2020 omsatte museumsbutikken for 191.637kr.  
 
Museumscafé 
Museumscafeen blev i 1. halvår 2020 drevet af publikumschefen og pr. 15/9-2020 af ansat 
cafeleder. Cafeen har tilladelse til at fungere som anretterkøkken med spiritusbevilling. For 
betjeningen står foruden cafeleder, en kreds af frivillige hjælpere under ledelse af cafeleder. 
Museumscafeen har i 2020 omsat for 315.729 kr.    
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Kommercielle arrangementer og omvisninger for grupper  
Museet har tilbudt ”pakker” for grupper med foredrag, eller som erhvervs- eller private 
arrangementer. Museet lægger også vægt på samarbejde kombineret med attraktioner uden for 
museet med henblik på at sammensætte en dag i Sorø med kunsten som udgangspunkt. Vi har 
samarbejdet med Sorø Akademi, Hauchs Physiske Cabinet og Sorø Bådfart med temaerne: Kunsten 
og Akademiet, Kunsten og Videnskaben samt Kunsten og Søen. Pakketilbuddene tilbydes på museets 
hjemmeside under ’Planlæg en dag i Sorø’. 

Publikumsafdelingen har været hårdt præget af forsamlingsforbud i 2020 og har ”kun” kunnet 
faciliteret 16 kommercielle gruppearrangementer i år. Museets omsætning på arrangementer og 
omvisninger har i 2020 været 89.134 kr.   
 

11. Museumsklub 
Museumsklubben erstattede i 2019 Venneforeningen og talte ved årets udgang 331 årskort.  

Museet tilbyder årskort til private: 
Enkelt person:  200 kr. / årligt 
Husstand:   300 kr. /årligt 
1 + 1   300 kr./ årligt 
 
Med et årskort til museet gives der gratis adgang for kortholdere, samt en række medlemsfordele i 
form af 10% rabat på arrangementsbilletter og i museets butik. 
 
Årskorts holdere inviteres ligeledes til fernisering på museets særudstillinger. 
 
Nedlukningen har også haft indflydelse på salget af årskort i forhold til museets forventninger og 
ambitioner. I alt blev der solgt årskort for 88.365 kr.  
 
Museet har i 2020 afholdt særlige arrangementer for klubmedlemmer: 
 
3. marts     Klubaften med gratis omvisning i Krass Clement The Unseen Room  



10. oktober  Klubarrangement med gratis omvisning i Alt dette er Deres! Mertz 100 år 
25. november Arrangement med omvisning i Sorø Klosterkirke. 

Arrangementerne har desværre været forbeholdt et relativt lavt deltagerantal i 2020, grundet 
forsamlingsrestriktioner, og særligt omvisningen i Sorø Klosterkirke havde lange ventelister, som 
museet håber at kunne imødekomme i det nye år.  
 
 

12. Erhvervsklub 

Museet ser det som et væsentligt mål at bygge bro mellem museet og erhvervslivet. 
Medlemskaber/sponsorater kan tegnes på forskellige niveauer. Som erhvervsklubmedlem opnår 
virksomheden en række fordele i form af markedsføringsværdi, kataloger og særarrangementer.  

Museet deltog med en præsentation i Erhvervsudviklingsrådets årlige nytårskur 
 
Følgende virksomheder var medlem af museet erhvervsklub i 2020 
 
Premium 
DONPLAST A/S 
SORANA GROUP A/S 
KOPP SORØ A/S 
 
Plus 
MEDICE NORDIC DENMARK APS  
PRINFO TREKRONER A/S 
Q-PARK DENMARK 
SORØ HÅNDVÆRKER OG INDUSTRIFORENING 
STIFTELSEN SORØ AKADEMI 
 
Basis 
ADVOKATGÅRDEN - SORØ 
ASTRA IT  
C2 REKLAME 
COMWELL SORØ STORKRO 
ELVANG DENMARK 
ITAGIL  
KIROPRAKTORERNE I SORØ 
MH RENGØRING A/S 
MULTI TECH SORØ A/S 
NORDEA  
NOVI ADVOKATER 
PSYKOLOGISK KLINIK SORØ ApS 
SJÆLLANDSKE MEDIER 
SORANSK SAMFUND 
TANDLÆGEHUSET 
TOOLSFORLIVING.DK  
UGLEKASSEN 
+VONBÜLOW.CO 



Der er i slutningen af 2020 sat fokus på en videre udvikling af museets erhvervsklub og fremtidige 
tiltag som f.eks. Kunsten tager i byen er under udarbejdelse. 
 

13. Presse, pr, markedsføring 
Presseomtale 
I 2020 har vi, særligt i forbindelse med de to særudstillinger med Krass Clement og Albert Mertz, fået 
positiv lokal, regional og landsdækkende omtale. Begge udstillinger opnåede at blive anmeldt med 5 
stjerner i henholdsvis Politiken, Kristeligt Dagblad og Børsen. 
 
Kulturminister Joy Mogensens besøg fik megen omtale, ligesom projekt Kind mod Kind for kommunens 
2. klasser. Endelig havde også vagtskiftet på direktørposten pressens bevågenhed.  
Indirekte fik udlånet af Anna Anchers værk I middagsstunden, skabt god PR for museet, da dette værk 
har været fremtrædende i anmeldelser af Skagens Kunstmuseer og Statens Museum for Kunsts store 
Anna Ancher udstilling. I år fik vi i øvrigt også international omtale idet Krass Clement-udstillingen 
blev nævnt på russisk lokal-tv i Skt. Petersborg. 

Landsdækkende omtaler blev bragt i: Politiken, Kristeligt Dagblad, Børsen, Weekendavisen, Ud&Se, 
Magasinet Kunst, Ugeskrift for Læger (Sproghospitalet), Familiejournalen (Kunst ud til Folket), DR P1, 
Kunstavisen og Kulturmagasinet Fine Spind. Regionale og lokale: Sjællandske, Dagbladet, Sorø Avis. På 
Facebook er de lokale grupper ”4180 Sorø” og ”Sorø Info” steder, vi bruger i større omfang end 
tidligere til foromtaler. 

Annoncering 
Der annonceres både på digitale og i trykte medier. Museet har en vigtig kulturinteresseret målgruppe 
på 60 år+, der i høj grad læser trykte aviser. Vi har derfor særligt i forbindelse med særudstillingerne 
annonceret i Politiken og Dagbladet Information på både tryk og i avisernes online-versioner (med 
henblik på at inkludere andre målgrupper også). Vi har desuden haft en favorabel aftale med 
Magasinet Kunst om en annoncerække til særudstillingerne, og fortsat en annonceaftale med online-
mediet Kunsten.nu. 

Regionalt annoncerer vi gennem partnerskabet Destination Sjælland på såvel deres digitale platforme 
og i deres turistaviser, samt i form af massedistribution af vores foldere til sommerhuse, 
campingpladser, hoteller og lign. Lokalt har vi bragt annoncer i Sorø Magazine (udgivet af det 
oplevelsesøkonomiske netværk i Sorø), men indrykkede færre annoncer end normalt i Sorø Avis (pga. 
nedlukningen). 

Ny WWW 
I 2019 startede museet projekt ’ny hjemmeside’, velvidende, at budgettet ikke rakte til en mere 
skrabet model end vi foretrak. Under forårets Corona nedlukning blev det derfor besluttet at arbejde 
intenst på at søge fondsstøtte og samarbejdspartnere til en ny hjemmeside på et mere ambitiøst 
niveau. Og efter en generøs ekstraordinær bevilling fra Ny Carlsbergfondet i juni gik 
produktionsarbejdet så i gang, men måtte atter sættes på pause pga. Corona-situationen, 
personaleomrokeringer mv. Projektet færdiggøres forår 2021. 

Den nuværende hjemmeside havde i runde tal 34.000 besøgende, der i gennemsnit brugte omtrent 2 
minutter (kilde: Google Analytics). 



SoMe 
Fremgangen i antal følgere på de sociale medier er støt og roligt fortsat i 2020. Museet har nu 2267 
følgere (2019: 1828). Facebookprofilen 2642 følgere (2019: 2240). Det blev besluttet at udvide 
museets Instagram så også cafe og butik selvstændigt kan udnytte potentialet.  

Museets nyhedsbreve håndteres fortsat via Mailchimp, og sendes ud månedligt til pt. 1854 
mailadresser. I 2020 har der været en del flere ekstra udsendelser vedr. restriktioner, 
udsættelser/lukning/åbning mv. 

Brochurer, bannere, udgivelser 
Kommunikationsmæssigt er den trykte programfolder, der normalt udkommer to gange årligt, et af 
museets nøgleprodukter – det udgives i 2500 eksemplarer og distribueres til klubmedlemmer, lokale 
butikker og kulturinstitutioner, og lanceres desuden (normalt) ved en festlig nytårskur. I 2020 udkom 
programmet, kun i første halvår som tryksag, da de mange restriktioner omkring forsamlingsforbud 
kun gjorde det muligt at planlægge med kortere tidshorisonter. Som erstatning har museet benyttet 
sociale medier til den vigtigste information, og trykt store kalenderplakater til ophæng i såvel egen 
café, som plakatskabe og caféen Skotte & Stentoft på Sorø Station. 

Museet har fortsat en lille serie af informationsfoldere, der løbende opdateres til gæster, erhvervs- og 
medlemsklubber.  

I 2020 har vi re-designet gadebanneret på Storgade. Desuden vil der i forbindelse med hver 
særudstilling ophænges et banner, der specifikt synliggør udstillingen, og giver afveksling i 
gadebilledet.  

14. Bygninger 

 
 



Byggeri 
Endnu engang måtte museets underetage lide under vandindtag fra utæt rotunde i gårdhaven. 
Rotunden blev gravet fri og for 4. gang i tilbygningens levetid tætnet.  
 
Lokaler 
Som følge af Covid-19 har museet lavet en række forebyggende mindre tiltag i form af afmærkning, 
afskærmning og skiltning, samt ekstra rengøring/afspritning i 2020 for til enhver tid at kunne have 
gæster på museet på lovlig og forsvarlig vis. 
 
Driftsanlæg herunder klima 
Museets CTS-anlæg, der desværre ikke stod til at genetablere (fra det store lynnedslag (forsikringssag 
2019),  blev i 2020 udskiftet med et nyt CTS-anlæg – lavet og hostet hos El-Con A/S. Museet havde en 
egen medfinansiering af dette, men hovedparten af den store udgift blev dækket af forsikring.  
 
Endnu et klimaanlæg: Køle/ventilationsanlæg der vedrører Ikon-salen og er etableret i gl. kælder 
konstateredes itu, også som følge af lynnedslag 2019. Der er derfor som en forsikringssag installeret et 
nyt ventilationsanlæg af Holbæk Køl A/S.  
 
Inventar 
Museets handicaplift til Ikon-salen måtte have skiftet sin omformer for at fungere. Denne driftsudgift 
er afholdt af museet, og må betegnes som slitage. 

 

15. Personale 
 

Charlotte Sabroe  Direktør (1/1) fratrådt 31/10.2020 
Anna Krogh   Direktør (1/1) tiltrådt 1/11-2020 
Helle Brøns    Museumsinspektør (1/1)  
Mathilde Helnæs   Museumsinspektør 1.1.-30/6. (3/4) 1/7 -> (1/1) 
Andreas Spinner Nielsen   Formidling/undervisning (2/5)  
Christian Hald Foghmar   Forskningsprojekt ansat (1/1)  
Annelise Birkholm  Administrationschef (4/5) 
Camilla Kjærulff   Kommunikation/markedsføring (3/5) 
Anine Thomsen   Publikumschef (4/5) fratrådt 30/9-2020 
Gitte Torp Jensen  Cafeleder (3/5) tiltrådt 15/9-2020 
Mads Emil Jannerup   Forvalter (4/5)  
Hanne-Mette Tinghuus   Butiksansvarlig (3/5) fratrådt 31/10-2020 
Vanja Falk    Butiksansvarlig  (2/5) barsel 1/8-31/12-2020) 
 
Projektansatte og timelønnede medarbejdere 
Sikkerheds- og servicevagter: Peter Holck, Allan Bergen, Julie Cetti Hviid, Anne Marie Bjelke Fisker, 
Oliver Petersen, Carla Haldgaard.  
Kommunikationsmedarbejder: Lykke Thyrrestrup 
 
Frivillige  
Museet har glæde af en række frivillige medarbejdere. Tak til: 



Kustoder: Bodil Nielsen, Harriet Reese Jensen, Hanne Laursen, Ulla Andreasen, Birgitte Birkedal. 
Have/blomster: Jørgen Nico Nicolaisen, Birgitte Olesen 
Cafe: Randi Stjernebjerg, Vipper Buurgaard, Kirsten Nielsen, Søs Johannesen, Bodil Jacobsen, Joan 
Schollert, Niels Karup, Lotte Schrøder, Mette Ginnerup, Birthe Nørgaard, Katrine Rebien og Jette 
Glavind.  
 
Personalemøder og arrangementer 
Administrationen holder ugentlige orienteringsmøder, og koordinationsgruppen har i 2020 afholdt 2 
møder. Faglige møder holdes ad hoc.  
 
MUS-samtaler blev afholdt i august / september 2020.  
Der blev afholdt Nytårskur for det samlede personale 10. januar 2020. 
Der er afholdt personaleomvisninger i årets to udstillinger.  
 

Det har pga. Corona restriktioner ikke været forsvarligt at tage på sommerudflugt med hele personalet 
i 2020, ligesom det desværre heller ikke blev muligt at samles til julefrokost. I stedet lavede museet 
”Take-away” arrangement, hvor personalet kunne afhente en frokostplatte og ønske museet glædelig 
jul.  
 

Rejser, konsulentarbejde, tillidshverv 

Charlotte Sabroe, direktør  
Medlemskaber  

ICOM, CIMAM og AICA  

Tillidshverv  

Medlem af bestyrelsen for Fotografisk Center  

Medlem af bestyrelsen for Gl. Holtegaard  

Medlem af bestyrelsen for Fællesmagasinet Ugerløse  

Medlem af bestyrelsen for Visit Vestsjælland Medlem af Museernes fælles forsikringsudvalg  

Medlem af styregruppen for Kyndelmisse i Sorø  

Andet: Kulturvejleder i P1 Eftermiddag  

 
Helle Brøns, inspektør 

Medlemskaber  

ICOM  

Netværksgrupper: Forskningsgruppen ”Modernisms” ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab  

Supportbruger for SARA 



Tillidshverv 

Medlem af bestyrelsen for Overgaden Institut for Samtidskunst 

Artikler og oplæg:  

 Artikel: ”En tingsliggørelse af penselstrøget” om Kirkebys og Jorns bronzeskulpturer i Per 

Kirkeby Skulptur (red. Poul Erik Tøjner), Louisiana 2020 

 Artikel: ”Elsa Gress and the De-centered” in David Rissley (red): Chart 2020 De-centered, Chart 

Artfair, 2020 

 Artikel: “The Avant-Garde Doesn’t Give Up – and neither does Elina Brotherus” tekst til 

udstillingen The Avantgarde doesn’t give up, Martin Asbæk Gallery, Copenhagen, Denmark 

2020 

 
Mathilde Helnæs, inspektør 
Medlemskaber: ICOM  

Tillidshverv:  

Medlem af styregruppen, Kulturbus 

Medlem af styregruppen, KulturKaptajner 

Medlem af forretningsudvalget, Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland 

Deltog i ODM’s formidlingsseminar 2020 

 
 

 

Charlotte Sabroes sidste dag… 



 

16. Museets åbningstider og priser 
 
Åbningstider 
1. april – 31. oktober:          kl. 11.00 – 17.00 fra tirsdag til søndag (torsdage 11-18) 
1. november – 31. marts :  kl. 11.00 – 16.00 fra tirsdag til søndag (torsdage 11-18) 
Mandage er museet lukket, - dog holdt museet i 2020 åbent 2. pinsedag 
Museet holder endvidere lukket 24.-26. december og 31.-1. januar 
 
Entre priser 
Voksne:    80 kr. 
Politiken + & Kr. dagblads abonnenter  70 kr. 
Børn og unge under 18 år   gratis  
Grupper – min. 10 personer  65 kr.  
 
Omvisninger 
Hverdage i åbningstiden  600 kr. 
Weekend og uden for åbningstid:               1.000 kr.  
 

17. Nøgletal 
 

 

 

 

 

 


