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Årsberetning 2021

Emilia Bergmark, fra Naturen taler efterår 2021
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Forord
Anna Krogh, direktør
Også i 2021 satte Corona delvist dagsorden for vores publikumsrettede arbejde. Museet åbnede først
for publikum i slutningen af april og blev igen tvunget til at låse dørene i begyndelsen af december.
Men sikke forrygende gode måneder vi nåede at få! Vi gennemførte to særudstillinger, arrangerede et
væld af publikumsrettede aktiviteter, underviste og formidlede i stor stil til skolerne, og endelig fik vi
lagt en solid mængde strategisk arbejde i forhold til samlingserhvervelse og fondsarbejde. Også
erhvervsklubben nåede lige med, da vi efter en lidt stille corona-periode kunne initiere vores nye klubtilbud: Kunsten går i byen i samarbejde med Don Plast 2003 A/S.

Udstillinger
På grund af forårets lange nedlukningsperiode besluttede vi at forlænge soloudstillingen med Peter
Bonde og skyde temaudstillingen Naturen taler til efteråret. Derfor havde Sorø Kunstmuseum blot to
særudstillinger i 2021: En solo med Peter Bonde Unclaimed Luggage will be Destroyed og
temaudstillingen Naturen taler.
Den danske maler Peter Bonde er rigt repræsenteret i museets samling (og han er desuden opvokset i
Sorø) og han er ikke mindst en stærk figur på den danske scene. Han skabte mulighed for publikum til
at møde kunsten i det offentlige rum (under museets lock-down) ved at placere et ret så omtalt værk
bestående af Lewis cowboybukser hængt op i træerne i Lille Finland. Udstillingen bød derudover på en
totalinstallation i særudstillingssalen og dialogværker i den ældre samling.
Årets anden udstilling Naturen taler satte fokus på et af tidens hotte temaer (klimaforandringer) og
skabte også stor nysgerrighed og interesse hos gæsterne. Udstillingen præsenterede nogle af de nyeste
tendenser inden for samtidskunsten, og viste værker af både danske og udenlandske kunstnere.
Naturen taler var samtidig startskuddet på udstillingstrilogien af samme navn, som fortsætter i 2022
og 2023. De tre udstillinger er generøst støttet af Det Obelske Familiefond.

Peter Bonde Unclaimed Luggage will be Destroyed

Samlingen
Museet har aktivt øget samlingen gennem erhvervelser og donationer. Det lykkedes bl.a. at samle
midler til Poul Gernes’ Drømmeskib, der har været deponeret på museet i over 20 år, og en væsentlig
del af Albert Mertz’ arkivmateriale, der også længe har stået højt på ønskelisten. En række markante
kunstnere som Peter Louis Jensen (via arvinger), Madame Nielsen og Lasse Schmidt donerede
generøst værker til samlingen.
Vi afsluttede året med en flot bevilling på 600.000 kr. fra Hermod Lannungs Museumsfond til museets
nye erhvervelsesstrategi: Kunsthistorien genfortalt: Fem Kvinder – fem årtier. Strategien fokuserer
vores samlingserhvervelser på kvindelige kunstnere i nyere tid, hvor kønsbalancen er særligt
udfordret: 1950 til og med 1990erne. Strategien er kickstartet af museets forpligtelse på FNs
verdensmål 2030: Vi har på vegne af Sorø Kommune adopteret det 5., som tilstræber kønsbalance. Det
er en langsigtet strategi, der kræver betydelige ressourcer. Det er naturligvis fortsat museets ønske at
erhverve også mandlige kunstnere til samlingen hvor det er muligt og relevant.

Forskning
Christian Foghmar fik forlænget sit stipendiat hos Novo Nordisk, og har i 2021 fortsat arbejdet med at
registrere Albert Mertz-arkivet i vores regi. Derudover har museumsinspektør Helle Brøns skrevet på
artikel om Asger Jorn og Elsa Gress der udkommer i 2022. Endelig har museet arbejdet på at indkredse
et forskningsprojekt i forbindelse med vores ikon-samling, der skal danne ramme om en
udstillingstrilogi fra 2023.

Formidling
Museet fortsætter det vigtige arbejde med at formidle samlingen og udstillingerne til byens og
regionens skoleklasser, bl.a. i vores partnerskaber og i regi af Kulturkaptajnerne.
Takket været Sorø Kommunes ekstra bevilling på 250.000 kr. har det også været muligt at sætte fokus
på udvikling af nye grupper indenfor særligt de unge, og mere specifikt unge udfordrede. Vi har
etableret et partnerskab med Sorø Fri fagskole og afholdte en workshop med erhvervspsykolog Mette
Møller og Lærke Egefjord. Workshoppen er starten på en længere proces, hvor museet kontinuerligt
udvikler tilbud til unge – også i samarbejde med Sorø Fri Fagskole. I samme forbindelse samarbejdede
vi med Skoletjenesten om workshop forløb At sanse naturen langsomt (både med udgangspunkt i
særudstillingen Naturen taler og samlingen af landskaber som sådan), der satte fokus på børn og
unges trivsel.

Publikum
Selvom man generelt blandt danske (og udenlandske) museumsgæster kan registrere en vis træghed
mod at vende 100 % tilbage til kulturtilbuddene, har vi ikke desto mindre haft stor succes med de
arrangementer vi har afholdt; både forfattersalonerne og jazz-koncerterne trækker fortsat (næsten)
fulde huse.
Også museets nye torsdagskoncept ’Guldbar’, der ligger i forlængelse af ’Gylden torsdag’ (der erstatter
gylden tirsdag) har fået god vind i sejlene. Baren tiltrækker særligt unge, som vi er særligt glade for at
se, men den forudgående omvisning får også vores kernepublikum med. Endelig har vi udviklet et nyt
familiekoncept: Baby med billeder, der på sigt forventes at tiltrække en hidtil sjælden type gæst:
forældre på barsel.

Klubberne
Museets klub skiftede i 2021 navn til Kunstklubben. Antallet af medlemmer på omkring 200 må anses
for et godt udgangspunkt for videre udviklingsarbejde med klubfordele og arrangementer. Igen har

arbejdet med klubben været udfordret, men vi lykkedes med at gennemføre et par klubarrangementer
med et tilfredsstillende antal deltagere.
Erhvervsklubben fastholdt alle medlemmer i 2021. Museet kom i mål med projektet Kunsten går i
byen, hvor et premium-medlem gratis får stillet værker fra museets samling til rådighed. Pilotprojekt
viser forhåbentlig en ny vej for hvordan vi kan aktivere vores samling, og række ud mod nye
publikumsgrupper.

Naturligvis indgik Finn Reinbothes Double view med den gule plasticpose hos Don Plast.

Disse tiltag peger positivt ud i fremtiden, men kan ikke ændre det faktum, at 2021 besøgstalsmæssigt
lod meget tilbage at ønske. To nedlukninger satte sit tydelige præg på det samlede antal gæster.

Presse og pr.
Vi har savnet de landsdækkende anmeldere, men tilskriver det forhold (nedlukning, ’ketchup-effekt da
alle landets udstillingsinstitutioner åbnede op i foråret), der ikke relaterer sig til udstillingernes
indhold og kvalitet. Til gengæld opnåede vi god dækning lokalt på både særudstillingerne, Kunsten går
i byen, udstillingsprogrammet for 2022 samt erhvervelsesstrategien Kunsthistorien genfortalt.

Drift og økonomi
Også her satte corona en dagsorden hvor både omsætning og drift har været påvirket. Takket været
puljer fra Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen har vi fået behørig kompensation for
manglende omsætning.
Også de private fonde var os venligt stemt. Særligt Ny Carlsbergfondet med genstartspuljen II var med
til at sikre udvikling af publikumsrettede aktiviteter.

Personale
Museet måtte 1. august tage afsked med kommunikationsmedarbejder Camilla Kjærulf, der efter
næsten 4 års ansættelse valgte at opsige sin stilling. Vi har ansat Eva Helsted i stedet, der fra 2022 er
på museet 15 timer ugentligt.
I efteråret gennemførte vi en trivselsundersøgelse, der viste generel stor tilfredshed med både
arbejdsglæde, arbejdsindhold og kollegialitet, men som også demonstrerede, at medarbejderne
generelt arbejder hurtigt og meget.
Som altid har museet uvurderlig hjælp fra de frivillige i caféen. De yder en kæmpe indsats og er fortsat
en vigtig del af vores ansigt udadtil. Der har været udskiftninger i forbindelse med corona; den nye
gruppe er allerede faldet godt til, og der kommer løbende nye til.

2. Tilskudsgivere 2021
Driftstilskud
Museet modtager fast driftstilskud fra Sorø Kommune og Staten.

Projekttilskud
Hjertelig tak til fonde og sponsorer for stor opbakning til udstillinger, projekter og erhvervelser i
2021.

Private:
15. Juni Fonden
A.P. Møller Fonden
Augustinus Fonden
Brand af 1848 Fond
Gangsted Fonden
Hermod Lannungs Museums Fond
Knud Højgaards Fond
Lemwigh-Müller Fonden
Novo Nordisk Fonden
Ny Carlsberg Fondet
Overretssagfører Zeuthens Mindelegat
Toyota fonden
Ulla og Erik Hoff Clausens Familiefond
William Demant Fonden
Aage & Johanne Louis-Hansens Fond

Offentlige:
Kulturregion Midt/ Vestsjællands Teaterpulje
Slots- og Kulturstyrelsen, erhvervelsessum
Slots- og Kulturstyrelsens hjælpepakker Covid-19
Slots- og Kulturstyrelsen, Litterære arrangementer
Slots- og Kulturstyrelsen, udvalg for scenekunst
Slots- og Kulturstyrelsen, visningsvederlag

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 blev afholdt fire bestyrelsesmøder i året: 22. februar, 19. april, 23. august og 25.oktober.
Bestyrelsen afholdt et ekstraordinært møde 2. februar, der grundet de økonomiske konsekvenser af
nedlukningen alene handlede om et revidereret arbejdsbudget for 2021.

Direktion
Museumsdirektør, mag,art Anna Krogh

Revision
PriceWaterhouseCoopers

Medlemskaber
ICOM
ODM – Organisationen Danske Museer
CIMAM
Kunstkonserveringen
Museumstjenesten
Fællesmagasinet i Kulturregion Midt- og Vestsjælland
Foreningen af forsikringstagere under ”Museernes Fællesforsikring”
VisitVestsjælland

4. Arbejdsgrundlag
Vision
1.
2.
3.

Sorø Kunstmuseum har lokal forankring, national gennemslagskraft og internationalt
udsyn.
Sorø Kunstmuseum er et åbent museum, som er relevant og udgør et aktiv for brugerne.
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
Erhvervelses- og donationsfortegnelse
Nielsen
Claus Beck-Nielsen 1963-2001, 2003
Gravsten med påskrift
VKS-00-2399
Gave fra kunstneren
Beck-Nielsen, Claus (1963- ), 2010
Kiste med silikoneafstøbning af kunstneren
VKS-00-2398
Gave fra kunstneren 2021
Nielsen og Sofia Amalie Klougart
Afterlife, 2013
7 fotografier
Hvert værk 80 x 120 cm
VKS-00-2400
Gave fra kunstneren Nielsen
Poul Gernes
Drømmeskibet, 1968
Træ, sølvpapir, hverdagsobjekter, farvet papir, silkebånd, metalkæde, varierende størrelse
VKS-00-2438
Erhvervet med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og Hermod Lannungs Museumsfond
Peter Louis-Jensen
Min Autodafé, 1999
Gips og sodet træ, varierende mål
VKS-00-2437
Doneret af kunstnerens arvinger 2021
Lasse Schmidt Hansen
Untitled Texts (like notes), 2013
Serie på 3 værker
VKS-00-2434, VKS-00-2435 og VKS-00-2436

Mixed media på papir i plexiglas kasser, Hvert værk: 180 x 130 x 9 cm
Donation fra Maria von Hausswolff
Making Things, 2009
Serie på 3 fotografier
c-print, hvert værk: 54 x 44 cm
VKS-00-2433
Donation fra Maria von Hausswolff
Tove Storch
Untitled, 2016
Silke, blæk og pulverlakeret metal. 208.5 x 120.5 x 90 cm
VKS-00-2432
Erhvervet med støtte fra 15. Juni Fonden
Albert Mertz
Noteværk
Skraldebøger 42 stk.
Rød/Blå 24 stk.
Unikabøger 12 stk.
Unikabøger (Imshoot) 6 stk.
VKS-2440-44
Søren Martinsen
Uden titel (Landskab), 2021
Akryl på papir, 130 x 600 cm
Udsmykningsforslag til 15. Juni Fondens domicil
Gave fra 15. Juni Fonden
Deponering: Christian Lemmerz
Todesfigur, 1987
Bronze
Deponeret af Anne Dige i perioden 11. 10 2021 – 1.10 2024
Skulpturen placeres i museet gårdhave
DEP-01-2021

Bevaring
Tilstandstjek i forbindelse med udstillinger og udlån
-

Udtjek af særudstillingen Alt dette er Deres! Albert Mertz 100 år
Indtjek af Christian Lemmerz Todesfigur (deponering)
Indtjek af egne værker udlånt til Don Plast

Desuden foretog Kunstkonserveringen klimaundersøgelse af det lille magasin på Sorø Kunstmuseum.
Følgende værker har været til restaurering i Kunstkonserveringen:
-

VKS-00-1544 Peter Bonde: Alle mod alle, 1998.
VKS-00-1503 Claus Carstensen: 5. Internationale, 1985.
VKS-00-1219 Claus Carstensen: Relief foren produktiv uorden, u.å.
VKS-00-1209 Nina Sten-Knudsen: I am a Stag of seven tines, 1985 (fortsat fra 2020).
VKS-00-0026 Hans Smidth: Landskabsstudie til »Studekøretøj på heden ved solnedgangstid, Toget
kører forbi«, u.d. (fortsat fra 2020).’
VKS-00-2046 Siegfred Neuhaus: Ungdomsportræt af maleren Sigurd Swane, u.å.
VKS-00-2437 Peter Louis-Jensen: Min Autodafé, 1999.

Peter Louis-Jensen Min Autodafé, 1999: Værket var stærkt medtaget og ikke udstillingsegnet, da museet fik det som
donation fra kunstnernes arvinger. Nye elementer er støbt i gips og alt er blevet renset.

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.
Corona-nedlukningen og den deraf-følgende usikkerhed har betydet ekstraarbejde, omrokeringer og
udskydelser af mange projekter. Det kan også mærkes tydelig på forskningsfronten, der har lidt under at
andre områder har måttet prioriteres.

Christian Foghmar fik forlænget sit stipendiat hos Novo Nordisk og har i 2021 fortsat arbejdet med at
registrere Albert Mertz-arkivet i vores regi. Med erhvervelsen af en væsentlig del af arkivet stilles dette
samlede arbejde til rådighed for kommende forskning.
Museumsinspektør Helle Brøns har på baggrund af sin phd-afhandling skrevet på en bog om Asger Jorn og
Elsa Gress, der udkommer på Tom Christoffersens forlag i 2022.
Vi har tillige kontakt med ph.d. Michael Kjær om et forskningsbaseret seminar i 2023 i forbindelse med
Naturen taler-trilogien (hvortil der også pt. fundraises). Endelig har museet arbejdet på at indkredse et
forskningsprojekt i forbindelse med vores ikon-samling og kommende udstillinger, der folder ikon-begrebet
ud. Ideen er, både forsknings- og udstillingsmæssigt at tænkte ikonbegrebet i en bredere følelseshistorisk
kontekst og at samtænke ikonsamlingen med resten af samlingen. Helle Brøns er i kontakt med forskere på
både Københavns og Århus Universiteter om et forestående forskningsprojekt.

Albert Mertz: Unika-bøger (Mertz arkiv nu i
museets samling)

7. Særudstillinger
Peter Bonde: Unclaimed Baggage Will Be Destroyed 27. februar – 8. august 2021

I foråret 2021 præsenterede museet en stor solo udstilling med den danske kunstner Peter Bonde (f. 1958),
der siden sin debut som en af de toneangivende kunstnere på 1980ernes kunstscene har undersøgt og
skubbet til maleriets udtryksmuligheder. Udstillingen Unclaimed Baggage Will Be Destroyed kredsede om
alle de ting – genstande, værker og tankegods – der samles op gennem et liv og et kunstnerskab, men som
kunstneren ikke nødvendigvis vil kendes ved. Noget destrueres, andet hænger ved som “livsgods” eller
kunstnerisk bagage, der kan dukke op igen i nye former og sammenhænge.
I udstillingen byggede Bonde bro mellem sin egen kunstneriske praksis, den lokale kontekst og hele det
kunsthistoriske bagkatalog, som han henter inspiration fra. Helt konkret gik han i dialog med museets
arkitektur og samling gennem værker og installationer, der forgrenede sig rundt i flere af museets
udstillingsrum og endda hele vejen ud til Rundemosen i skoven omkring Sorø – et sted Bonde ofte selv
besøgte under sin opvækst i Sorø. Bonde er tilsvarende rigt repræsenteret i museets samling.

Udstillingen blev ledsaget af et katalog med tekst af Kristian Vistrup Madsen, som også blev nomineret til
årets bedste bogarbejde 2021. Udstillingen blev desuden modtaget godt i pressen og fik 5 stjerner af
Kristeligt Dagblad, hvor Lisbeth Bonde bl.a. skrev at: " Man kan sige, at Bonde med udstillingen får hentet
den glemte bagage fra sin barndoms hjemby ind og nu serverer den for os i et miks med nye værker i denne
overskudsagtige og samtidig herligt uhøjtidelige udstilling".
Unclaimed Baggage Will Be Destroyed blev støttet af: Grosserer L.F. Foghts Fond, Statens Kunstfond og 15.
Juni Fonden.

Naturen Taler: 3. september- 2. januar 2022

I efteråret kunne museet åbne gruppeudstillingen Naturen Taler som var den første udstilling i museets treårige udstillingsrække af samme navn. Udstillingen kredsede om nogle af de kommunikationsformer, der

findes i naturen mellem plante- og dyrelivet, fortolket gennem nye og ældre værker af både danske og
internationale samtidskunstnere. For nede i jorden og i luften omkring os eksisterer der millioner af
forbindelser og mekanismer, som vi ikke altid kan se med det blotte øje. Men netop disse strukturer har en
enorm betydning for, hvorfor naturen omkring os fungerer, som den gør.
De medvirkende kunstnere: Agnes Meyer-Brandis, Emilia Bergmark, Marika Seidler, René Schmidt, Silas
Inoue, Studio ThinkingHand & SUPERFLEX er alle drevet af lige dele nysgerrighed, åbenhed, og åbenlys
fascination af naturens former, fænomener, sprog og intelligens.
Kunstnerne bedrog alle med deres værker en art kunstnerisk forskning, som gav et indblik i nogle af de
forunderlige forbindelser der eksisterer i naturen. Udstillingen blev også rost i pressen for dens
videnskabelige afsæt samtidig med at den gjorde opmærksomhed på dens ydmyge tilgang til naturen; at vi
ved, at vi ikke ved.
Naturen taler blev støttet af: Den Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond og Statens Kunstfond.
Hele udstillingsrækken er støttet af: Den Obelske Familiefond

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 til bl.a.
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 2021
deltog 1335 skoleelever i museets undervisningstilbud. Heraf er 8 skoleklasser kommet til museet via
KULTURBUS, 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 2021/2022 indgået aftaler med de faste partnerskabsskoler: Pedersborg Skole,
Frederiksberg Skole, Stenlille Skole og Flakkebjerg Efterskole. Museet har også indgået ny
partnerskabsaftale med Sorø Fri Fagskole som led i et øget fokus på unge på museet. Skolen har fokus
på unge med diagnoser der har særligt brug for kendte rammer og et tydeligt læringsrum. Med
samarbejdet eksponeres eleverne for rum de er uvante med, men i en tryg ramme med deres egne
lærere og gentagne møder med museet og kunstformidlerne. Der er også opstartet partnerskab med
Sorø Akademi indenfor billedkunst, historie, religion såvel som biologi i forhold til museets
udstillingsrække om naturen. Målet er at gå sammen om at organisere forløb med udgangspunkt i
samlingen og kommende særudstillinger.

Kulturkaptajner

Sorø Kunstmuseum deltog i foråret 2021 i projektet KulturKaptajner, som Sorø Kommune har opnået
støtte til fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje »En tidlig kulturstart«. Sorø Kunstmuseum indgik i
partnerskabsgruppe 4 med daginstitutionerne: Naturbørnehuset Munkebjergby, Grønnegården og
Krongården i samarbejde med Frederiksberg Skole Tidlig SFO og skuespiller og instruktør Pernille
Nedergaard Haugesen. Forløbet involverede gentagne besøg af Pernille ude på institutioner og særligt
tilrettelagte forløb på museet under det fælles tema Lys og Mørke. Forløbet blev afsluttet med
interaktive udstillinger, hvor børnene selv guidede forældre og bedsteforældre. Sorø Kunstmuseet
bidrog til en film om forløbet samt et stort inspirationskatalog til daginstitutioner og skoler.

https://soroe.dk/nyheder/2021/08/kulturkaptajne
r-laegger-til-kaj
Se inspirationskataloget:
https://soroe.dk/media/2635378/Inspirationskatal
og_kulturkaptajner_Aug_FINAL_LOW.pdf
Se kortfilm om projektet
https://soroe.dk/film/KulturKaptajner_Om.mp4
I august 2021 startede en ny omgang
KulturKaptajner op. Denne gang til 0. klasserne på
Borgerskolen og Pedersborg Skole i samarbejde med
de to scenekunstnere, Anne Kurtzweil og Britta
Thøgersen Toft, fra Det Lille Verdensteater. Forløbet inkluderede to besøg på museet og 5 dages forløb
med scenekunstnerne ude på skolen samt to interaktive udstillinger, hvor forældre og bedsteforældre
blev vist rundt af deres børn. KulturKaptajner til børnehaver og indskoling er baseret på et tæt og
tilbagevendende samarbejde mellem Sorø kommune, kunstnere, kulturinstitutioner, skoler og
børnehaver. Projektet fortsætter i 2022-23.

Huskunstnerforløb: PLAY 1 x 1 x 1
I foråret 2021 blev det tværæstetiske forløb PLAY 1 x 1 x 1 gennemført for tre 8. klasser fra Sorø
Privatskole. Teaterinstruktør Hans-Peter Kellner stod bag konceptet som var en videreudvikling af på
kunsteksperimentet 1 x 1 x 1 som kobler tekstforfatning, skuespil og kunst. I Sorø var det Michael
Kviums maleri En køkkenscene som Hanne Vibeke Holst skrev en monolog til med Andrea Vagn Jensen
som skuespiller. I samarbejde med museets kunstformidlere blev konceptet tilpasset skoleelever med
Hans-Peter, Andrea Vagn Jensen og tekstforfatter Line Knutzon som undervisere. Hanne Vibeke Holst
indledte forløbet med sit eksempel i Kvium, hvorefter eleverne arbejdede med udvalgte værker i
samlingen. Det blev til intense dage på museet sammen med professionelle kunstnere og resultatet
blev en række elevforestillinger, der blev filmet og lagt på skolens hjemmeside. Projektet blev
realiseret med støtte fra Statens Kunstfond.
Se elevforestillingerne her: https://sprs.dk/nyheder1/nyhed?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnew
s%5D=161&cHash=1b362d953eb68e972aaced2111f9708c

Kunst og sundhed
I efteråret 2021 afholdte museet en workshop for fagpersoner i samarbejde med læge og
billedkunstner Lærke Egefjord og psykolog Mette Møller. Workshoppen handlede om, hvordan
kunstoplevelser virker på os i et sundhedsmæssigt perspektiv. Til workshoppen blev der gennemgået
praktiske øvelser og metoder, som museets formidlere også selv kan arbejde videre med i forhold til
vores forskellige målgrupper. Lærke Egefjord, der særligt har arbejdet med demensramte og
pårørende, indførte de deltagende i den nyere hjerneforskning og brugen af kunstoplevelser og
kreativt arbejde i forbindelse med stresslindring og øget livskvalitet.

Museet havde inviteret undervisere fra Sorø Fri Fagskole, der særligt er målrettet unge med autismeforstyrrelse.

At sanse naturen langsomt: Skoletjenestens pulje til øget trivsel
Som del af Skoletjenestens pulje til styrket trivsel hos børn og unge efter Corona modtog Kunstmuseet
støtte til at afholde i alt 16 gratis forløb af det 2-timers undervisningsforløb: at sanse naturen langsomt
m. værksted i forbindelse med særudstillingen Naturen Taler.
Gennem en sanselig tilgang med konkrete øvelser undersøgte vi udvalgte værker på museet, som
arbejder med grænsen mellem det ekstreme og rolige, det skræmmende og dragende, og det kunstige
og naturlige. Det to-timers forløb på museet kombinerede udstillingsbesøg og øvelser med et
efterfølgende værkstedsforløb. I værkstedet lavede børnene deres egne edderkopper i forskellige
materialer med udgangspunkt i den mytiske fortælling om Arachne. Edderkopperne kunne derefter
tages med hjem eller udstilles på skolen.

Folkeuniversitetet
Sorø Kunstmuseum har tradition for at afholde kurser for voksne i museets foredragssal i
samarbejde med Folkeuniversitetet i København. I efteråret 2021 har der over 6 torsdage været
afholdt forelæsningsrækken ”Renæssancens mestre i Italien” ved museets inspektør Andreas
Spinner Nielsen, der sidste år desværre måtte aflyses halvvejs igennem grundet Covid-19.

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 det første halvår af 2021 led museets planlagte
arrangementsprogram under nedlukning, men kom fuldt op at køre igen i andet halvår.

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.
6.-9. jul: Åbent Byggelab: mini-mursten. Deltagere: 27 + forældre + løssalg
13.-18. juli: Omvisninger i børnehøjde. Deltagere: 12 + forældre + løssalg
19. -22. oktober + 24.oktober (efterårsferie): Natur-workshop. Deltagere: 24 børn + forældre +
løssalg.
Gratis børnepakker
Museet er fra 2020 begyndt at udarbejde børnepakker til børn, der er med voksne på museumsbesøg i
særudstillingerne. I pakkerne indgår en billedjagt med små opgaver til udvalgte værker i
udstillingerne, en kreativ opgave inde på museet samt materialer til at lave deres eget produkt i
værkstedet. I forbindelse med Peter Bonde udstillingen Unclaimed Baggage Will Be Destroyed kunne

børnene prøve kræfter med at male på deres eget miniature spejlfolie-lærred, samt klippe og
farvelægge en figur til museets flamingotømmerflåde. Under Naturen Taler har børnene kunne
farvelægge et udvalg af botaniske tegninger og kreere deres egen ”mikro-ven” i en petriskål ved hjælp
af glasmaling.
Familiesøndage
Museet har i september 2021 genoptaget konceptet familiesøndage, hvor familier hver sidste søndag i
måneden har kunnet starte formiddagen ud med en kort rundvisning på museet med efterfølgende
kreativt værksted. I år har temaerne været: Naturen taler, Halloween og jul. Her har børnene lavet
mikro-venner, edderkopper og julepynt med en af museets formidlere i værkstedet.
Der blev afholdt to familiesøndage i 2021 med i alt 17 deltagere.

Billeder med baby
Et nyt koncept henvendt til forældre på barsel. Billeder med Baby består af en tematisk omvisning i
samlingen med efterfølgende hygge og babyleg i salen, hvor der er indrettet et tumleområde med
legesager.
I 2021 blev der afholdt tre Billeder med Baby med temaerne ’Kvinder’, ’Skulptur’ og ’Guld´. Der deltog
10 personer + en journalist og fotograf den første gang.

Kunst ud til folket: Røverhistorier for mænd med børn
20. november: Søren Mølstrøm fra ’Kunst Ud Til Folket’ digtede sange ud fra værker i samlingen for
fædre og deres børn. Gratis (støttet af projektet Far For Livet). Deltagere: 40.
Arrangementer
Fernisering / finnisage
4. juni: Fernisering på Peter Bonde: Unclaimed Bagage will be Destroyed (lukket arrangement).
Deltagere: 50.
8. august: Finissage på Peter Bonde: Unclaimed Bagage will be Destroyed. Deltagere: 15.
2. september: Fernisering på Naturen Taler. Deltagere: ca. 120.
Forfattersaloner
Med vores forfattersaloner har vi fokus på at invitere forfattere, der har en relation til billedkunst eller
til de emner, som vores aktuelle særudstillingen berører. I 2021 bookede vi derfor to forfattere, der
arbejder med naturen som tema for deres bøger – både fag- og skønlitterært. I alt indløste 179
personer billet til forfattersalonerne.
25. juni: Anne Lise Marstrand-Jørgensen om hendes bog Margrethe I. Deltagere: 90 (udsolgt).
25. september: Biolog Anders Kofoed. Deltagere: 53. Heraf 11 børn.
7.november: Susanne Jorn og harpespiller Helen Davies. Deltagere: 17.
5. december: Charlotte Weitze om ’Rosarium. Deltagere: 19.

Jazz koncerter
Igen i år har vi haft stor glæde af og succes med jazzkoncerter realiseret i samarbejde med Sorø Jazz og
Allan Aistrup. I 2021 blev der afholdt tre koncerter. Som noget nyt kunne gæsterne tilkøbe tapas inden
koncertens start. I alt indløste 183 personer billet til jazz.
28. maj: Sophisticated Ladies. Deltagere: 50. 17 tilkøb af tapas.
30. juli: Dahl/Waidtløw Kvartet:”Miles Davies Tribute”. Deltagere: 69. 20 tilkøb af tapas.
23.oktober: Pianist Thomas Clausen og trio. Deltagere: 64. 20 tilkøb af tapas.
Andre koncerter
27. august: Fællessang med SANGSKATTEN (gratis koncert). Deltagere: ca. 50.
14. november: ’Øjnene der ser’ med kontrabassist Richard Andersson. Deltagere: 13.
Gylden torsdag og Guldbar
I 2021 ændrede vi ’Gylden Tirsdag’ til ’Gylden Torsdag’, så vi kunne udnytte torsdagens forlængede
åbningstid. Derudover indførte vi et nyt koncept: GULD BAR. En gratis torsdagsbar med skiftende DJs,

toast og guldøl. Gylden Torsdag + GULD BAR fandt sted første torsdag i måneden og varede fra. kl. 1621. På tre Gylden Torsdag + GULD BAR og ca. 110 personer deltog.
9. september: Gylden Torsdag: Naturen Taler (MH). Deltagere: 14. GULD BAR: DJ-kollektivet VH15.
Deltagere: 50+ (afholdt udenfor).
11. november: Gylden Torsdag: Konkret Kunst (HB). Deltagere: 14. GULD BAR: DJ Siri N/A. Deltagere:
ca. 35.
2. december: Gylden Torsdag: Tro og Overtro + Julekur (AK). Deltagere: 18. GULD BAR: DJ med live
instrumenter Nikolaj Wolf. Deltagere: ca. 25.
Kreative workshops for voksne
17. oktober: Workshop i plantetegning v. botanisk tegner Kirsten Lehrmann Madsen. Deltagere: 10.
Andet
18. juni: Åbning af Ingemann-ruten. Kun for inviterede. Deltagere: ca. 40-50
5. september: Performance Voks skov af Seidlers Sensorium ved Flommen (gratis). Deltagere: 9.
18. september: deltagelse i Folkemødet, Akademigrunden med en stand.
Deltagelse i Folkemødet i Sorø med en stand. Vores stand bød på kreative aktiviteter for børn, der tog
udgangspunkt i den nyåbnede særudstilling Naturen Taler. Derudover var der konkurrencer om at vinde et
samlingskatalog samt udlodning af to Kunstklub-medlemskaber. Mange børn og voksne deltog i
aktiviteterne.
Anna Krogh deltog i en paneldebat om Vækst via kultur sammen med bl.a. Jim Lyngvild, Marianne
Karlberg, Malene Frandsen og Laila Bregnstrup fra Sorøs Erhvervsudviklingsråd.

Workshop i forbindelse med Folkemødet september

19. september: Ingemann-selskabet: Temadag om Margrethe I. Deltagere: 40 (35 fra Ingemannselskabet, 5 fra klubben)
05.11.21:
Tilbygningens 10-årsjubilæum og åbning af Den Grønne Scene. Vi fejrede 10-året for opførelsen af
Lundgaard & Tranberg Arkitekters smukke tilbygning med 10 % rabat på entré og på køb i butikken. I caféen
blev der solgt kaffe og flødeboller til 10 kr. Samme dag blev Sorøs nye byrum - Den Grønne Scene - indviet.
Der var taler af blandt andre Anna Krogh og Gert Jørgensen samt et musikalsk/litterært indslag.
Deltagere i alt: ca. 200.

10. Publikum
Besøgstal
Sorø Kunstmuseum havde i 2021 i alt 12.459 gæster Museet var pga. Covid-19-restriktioner nedlukket fra
1. januar – 21. april og igen fra 19. december og året ud. I 2021 har museet altså været nedlukket i fire ud
af 12 måneder. Herudover gik restriktioner som mundmind og coronapas (før de fleste var vaccinerede)
hårdt ud over sommerens besøgstal. I 2020 modtog museet en sommerpakke, der nedsatte entréprisen
med 50 %, hvilket havde en positiv indflydelse på besøgstallet. En sådan pakke modtog vi ikke i 2021.
De besøgende fordeler sig således:


Entré voksen (herunder div. rabatbillettyper): 2101



Betalende eventgæster (koncerter, foredrag, bookede selskaber mm.): 1274



ICOM m.fl. (voksne med gratis adgang): 385



Klubmedlemmer med gratis adgang: 593



Entré barn (gratis under 18 år): 273



Undervisning børn/unge under 18 år (daginst/folkeskoler/gymnasier): 1335



Undervisning voksne (Folkeuniversitetet): 357



Særlige events (ferniseringer, Folkemøde, åbning af Den Grønne Scene): 2665



Gæster i butik/café uden udstillingsbesøg: 3476

Fordeling af gæster 2021

Entré voksen

Betalende eventgæster

ICOM m.fl.

Klubmedlemmer

Entré barn

Undervisning børn/unge

Undervisning voksne

Særlige events (gratis)

Butik/café

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 fra folkeskole og ungdomsuddannelser med deres elever

Museumsbutik og webshop
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 andet fra Sorø og omegns kunsthåndværkere.
Museumsbutikken og webshoppen omsatte for 154147 kr.
Pr. 1. april 2021 blev butikken omorganiseret til at høre under Publikumsafdelingen som herudover
omfatter Kunstklubben, diverse arrangementer, bookede selskaber mv. Butikken har endvidere
opstartet webshoppens omsætning udgjorde i 2021: 8433 kr.
I forhold til salg af bestemte varegrupper er det værd at bemærke, at salget af kataloger, bøger og
plakater er faldet drastisk sammenlignet med 2020, hvorimod mange andre varegrupper som ”gave
voksen”, ”gave barn” og i særlig gad ”kunsthåndværk” er steget markant. Det viser, at museet ikke kan
vide sig sikre på, at udstillingskatalogerne vil indbringe en god omsætning. Samtidig viser det, at

butikkens strategi om at satse på et skarpt kurateret udvalg af kvalitetsprodukter synes at bære frugt.
Salget i butikken skal holdes op imod, at 3783 færre mennesker besøgte museet i 2021 sammenlignet
med 2020, hvor det samlede besøgstal var 16.442.

Museumscafé
Cafeen har tilladelse til at fungere som anretter-køkken med spiritusbevilling. For betjeningen står
foruden cafeleder, en kreds af frivillige hjælpere under ledelse af cafeleder Gitte Torp Olsen.
Museumscafeen har i 2021 omsat for 295.359 kr.

11. Klubber
Kunstklubben
I 2021 skiftede klubben officielt navn til Kunstklubben Sorø Kunstmuseum. Den fungerer nu som en reel
klub, hvor medlemmerne fornyer fra dato til dato og ikke én gang om året som tidligere. Denne
fornyelsesmetode øger fleksibiliteten både for medlemmerne og for museet. Regnskabsmæssigt vil
betalingerne selvsagt fordele sig jævnt over året frem for at komme på én gang.
Kunstklubben talte ved årets udgang xx antal årskort fordelt på 90 enkeltmedlemmer, 90
husstandsmedlemmer og 43 1+1-medlemmer.
Museet tilbyder årskort til private:
Enkeltperson: 200 kr./årligt
Husstand: 300 kr./årligt
1+1: 350 kr./årligt (sat op fra 300 kr. i 2020)
Med et årskort til museet gives der gratis adgang for kortholdere samt en række medlemsfordele i form af
10% rabat i museets butik og rabat på arrangementer.
Herudover inviteres medlemmerne til ferniseringer på museets tre årlige særudstillinger.
Der afholdes ligeledes eksklusive arrangementer kun for klubmedlemmer ca. fire gange om året.
Medlemmerne bliver gjort opmærksomme på de særlige tilbud gennem et klubnyhedsbrev, der udsendes
ca. én gang i kvartalet.
På museets nye webshop er årskort den vare, der har solgt bedst. I 2021 er der solgt 13 årskort over
webshoppen. Ambitionen er at øge dette tal markant i 2022.
Ligesom i 2020 bød året desværre på Covid-19 nedlukninger i knap fire måneder, hvilket har haft en
indflydelse på salget af årskort i forhold til museets forventninger. Dog skal det bemærkes, at der i
slutningen af året sås en stigning i hyppighed på salg af årskort. I alt blev der solgt årskort for 60050 kr.

Særlige arrangementer for klubmedlemmer
23. april


Klubdag med 10-minute-talks i Peter Bonde: Unclaimed Bagage Will be Destroyed inkl. et gratis glas
vin + mulepose med samlingskatalog. Gratis. Ca. 14 deltagere.

8. august


Finissage på Peter Bonde: Unclaimed Bagage Will be Destroyed. Omvisninger og et gratis glas vin
samt snacks. Gratis. Ca. 12 deltagere.

19. september


Temadag om Margrethe I i samarbejde med Ingemann-Selskabet. Inkl. kaffe og kage. 50 kr. Seks
deltagere (50 i alt med Ingmann-selskabets medlemmer).

2. december


Gylden Torsdag om tro og overtro + Julekur v. direktør Anna Krogh. Gratis. Ca. 18 deltagere.

Kampagnemateriale til SoMe med forsiden af den nye folder.

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.
Vanen tro indledte vi året med en nytårskur. Vi måtte pga. nedlukning afholde den online og uden
bobler. Ikke desto mindre blev årets udstillinger præsenteret og nye ideer til klubben lanceret.

Online nytårskur, Sorø Kunstmuseum anno 2030…

Foråret var naturligt uden fysisk aktivitet, men blev brugt til at udvikle konceptet bag Kunsten går i
byen, som vi lancerede i december. Ønsket er at stille udvalgte værker fra museets magasin til
rådighed for klubbens virksomheder. Det er også et forsøg på at gøre erhvervsklubbens premiummedlemskab mere attraktiv og endelig ønsker vi potentielt at udvikle nye brugere af museet gennem
virksomhedens medarbejdere og kunder.
Erhvervsklubmedlem Don Plast A/S indvilgede i at deltage i pilotprojektet, der blev lanceret 3.
december. Ca. 15 værker var efter indcheck af en konservator, hængt op og blev ferniseret med en
introduktion under deltagelse af både kollegaer og kunder.

Det var en sluttet skare til ferniseringen, men med stor signalværdi. Museet fik flot omtale i den lokale
avis og Don Plast blev behørigt krediteret.
Kunsten går i byen skal finde sin fremtidige form, og vi er godt på vej. Flere medlemmer har vist
interesse i 2022.

I forbindelse med særudstillingen Naturen taler, inviterede vi i november til netværksmiddag på
museet. Professor ved Københavns Universitet Erik Dahl Kjær fortalte passioneret om særligt to
asketræer i Sorø.

Følgende virksomheder var medlem af museet erhvervsklub i 2021
Premium
DONPLAST A/S
SORANA GROUP A/S
KOPP SORØ A/S
MTAB transport A/S
Plus
ELEKTROGÅRDEN A/S
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

12. Presse, pr, markedsføring
Presseomtale
2021 var præget af den lange nedlukning i foråret, men det lykkedes alligevel at få del presseomtale,
bl.a. af vores to særudstillinger ”Peter Bonde: Unclaimed Baggage will be Destroyed og Naturen Taler i
Kristeligt Dagblad, Kulturen på P1, Sjællandske Medier, Sorø Avis, Oplev, Herning Folkeblad, Magasinet
Kunst, Kunstkritikk, IDoArt, Kunsten.nu, Kunstavisen og Ugeavisen Søndag.

Derudover fik vi lokal omtale af projektet Kunsten Går i Byen – den nye satsning over for vores
Erhvervsklub, hvor værker fra museets magasin blev udstillet hos Don Plast A/S i Sorø. Der har også
været omtale af Anna Krogh i forbindelse med Art Week Aarhus, forskellige udstillingsåbninger i
Kerteminde, Kongegården og Odsherred samt åbningen af Sorøs nye byrum ”Den Grønne Scene”. Anna
Krogh gav også et interview om Kulturtendenser i 2022. Også i år var Anna kulturvejleder i Kulturen
på P1 (4 torsdage).
Vi udsender pressemeddelelser og tipper medier om historier fra os. Vi oplever imidlertid også, at
medierne selv fanger historier om os via de sociale medier, bl.a. donationen på 600.000 kr. fra Hermod
Lannungs Museumsfond lige før jul.
December var en overordentlig god måned for vores PR i lokale medier:
29. december 2021: https://www.sn.dk/danmark/det-lange-lys-er-paa/
23. december 2021: https://www.sn.dk/soroe-kommune/kunstmuseet-faar-06-million-kroner-til-bedrekoensbalance/
4. december: https://www.sn.dk/soroe-kommune/kunstmuseet-modtager-vaerker-af-lokal-kunstner/
4. december: https://www.sn.dk/soroe-kommune/nye-satsninger-paa-kunstmuseet/
2. december: https://www.sn.dk/soroe-kommune/kunsten-gaar-i-byen/

Annoncering
Vi annoncerer både digitalt og i trykte medier, hvor vi prioriterer landsdækkende aviser som Politiken,
Kristeligt Dagblad og Information samt lokale aviser som Sjællandske Medier, Sorø Avis, Magasinet
Oplev, Destination Sjællands Magasin og Magasinet Sorø. Vi har også annonceret i Magasinet Kunst og
Kunsten.nu. I det forgangne år har vi også annonceret lidt på Facebook i forbindelse med udvalgte
arrangementer og særudstillingen Naturen Taler.

Sociale medier
Der er livlig aktivitet på de sociale medier – både på Facebook og Instagram. Særligt rækkevidden på
Facebook har været stor – 62.297 personer er blevet eksponeret for vores indhold, hvilket er en
fremgang på 43%.

Antallet af følgere på de sociale medier stiger støt. Museets Facebookprofil har 2.848 følgere + 2.936,
der synes godt om siden (2020: 2.642 følgere / 2019: 2.240 følgere). Der er 2.549 følgere på Instagram
– en fremgang på 12% (2020: 2.267 følgere / 2019: 1.828). Museets butik har fået sin egen profil på
Instagram @shopsorokunstmuseum, som har 280 følgere. Der er 48 følgere på LinkedIn, selvom
profilen er helt passiv.
De mest populære indslag på de sociale meider var bl.a. ”Donationen fra Hermod Lannungs
Museumsfond”, ”Fernisering på Naturen Taler”, Jobopslag på ”Sikkerhedsmedarbejder” +
”Ungarbejder i Caféen”, ”Bonde-udstillingen er udskudt”, ”Farvel til Albert Mertz”, ”Mors dag”, ”K7 –
rabat til unge under 27 år” og ”Guldbar”.

Ny hjemmeside lanceret
I april 2021 blev vores nye hjemmeside lanceret. Den er blevet mere brugervenlig og nutidig i sit
visuelle udtryk. Den gamle hjemmeside havde i runde tal 34.000 besøgende, der i gennemsnit brugte
omtrent 2 minutter (kilde: Google Analytics). Den gamle hjemmeside havde 7.500 besøgende (januarapril 2021) og den nye hjemmeside har haft 36.000 besøgende (april-december 2021).

Nyhedsbreve
Museets nyhedsbreve udsendes via Mailchimp. Lige nu har vi tre nyhedsbreve – det generelle
nyhedsbrev, Erhvervsklubben og Kunstklubben. Det generelle nyhedsbrev udsendes ca. en gang om
måneden til 1.923 abonnenter (2020: 1.854 / 2019: 1.812).
Vi udsender også vores pressemeddelelser via Mailchimp og har pt. 236 pressekontakter – primært i
danske medier, bl.a. landsdækkende og lokale aviser, kunstmedier, TV, radio, influencere og bloggere.

Brochurer, bannere, tryksager
I det forgangne år har vi som vanligt udgivet plakater, kataloger, en ny klubfolder, event-kalender (julidecember), Roll-Up-banner til Folkemødet, samtalekort og bannere til facaden. Vi er særligt stolte
over, at kataloget Peter Bonde: Unclaimed Baggage Will Be Destroyed blev kåret til ”Årets Bedste
Bogudgivelse 2021”.

13. Bygninger

Byggeri
I 2021 har museet ikke haft reparation og vedligeholdelsesarbejde på selve ydre bygning, udover de
ændringer Den Grønne Scene, mellem Sorø Bibliotek og museet har medført. Her er der tale om
ændret belægning op til facade. Denne ændring har ikke haft indflydelse på museets økonomi.

Lokaler
Fortsættelsen af Covid-19 forebyggende tiltag i form af afmærkning, afskærmning og skiltning, samt
ekstra rengøring /afspritning er fortsat i 2021 for til enhver tid at kunne have gæster på museet på
lovlig og forsvarlig vis.

Gl. bygning – udstilling stueplan
En længe ønsket restaurering af malerarbejdet i Gl. bygnings udstillingssale stueplan er færdiggjort, og
har givet anledning til ny ophængning af gl. samling. Arbejdet er udført af museets eget personale.

Cafe
Efter i en del år, at have haft dispensation for 2 vaske i cafekøkkenet, blev dette et påkrav i 2021. I
august fik museets cafe derfor skiftet hele bordpladen til stål med to indbyggede vaske der kunne
godkendes af Fødevarestyrelsen efterfølgende.

Gl. kælder og murede opgange i stueplan mellem butik/gl. bygning
Museet bad i forsommeren Dansk Skimmel udarbejde en tilstandsrapport over særlige rum i gl. kælder
(depot for papir/butiksvarer) samt trappeopgangens murværk fra butik og op til stueplan. Der blev
desværre konstateret skimmelsvamp i det bageste depot, i teknikrum, og omkring trappen.
Udbedringen sker i faser fra forår 2022. Skimmelsvamp angrebet er ikke i nærheden af kunst, og ikke i
rum mennesker opholder sig – dog er trappen gennemgangslokale.

Driftsanlæg herunder klima
Der er primo 2021 udskiftet 7 sikkerhedsafbrydere i museets ABV-anlæg, således at de opfylder
gældende lovgivningskrav. Arbejdet er udført af SAFE-LIGHT A/S
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. Det har
vist sig efter CTS anlæg er genetableret, at forbindelsen mellem edb-system og befugtningssystemet
ikke fungerer optimalt. Dette er under udbedring fortsat. Men har medført, at vi ikke kan trække
konsekvente klimamålinger for to udstillingssale.
Museet har investeret i et nyt blødgøringsanlæg H2O – en investering på ca. 48.000 kr. i 2021.
Godselevatorer på museet, har haft en del driftsproblemer, der løbende er udbedret.

Inventar
Museets kunne med hjælp fra erhvervssponsorer Jeronimus Aps. Samt Sorana A/S investere i et flygel
til museumscafeen i 2021. Før vi fik eget flygel, havde vi lånt af Absalon, der i starten af 2021 ønskede
deres flygel tilbage til egne lokaler.

14. Personale
Anna Krogh
Helle Brøns
Mathilde Helnæs
Andreas Spinner Nielsen
Christian Hald Foghmar
Annelise Birkholm
Camilla Kjærulff
Eva Helsted
Vanja Falk
Gitte Torp Jensen

Direktør (1/1)
Museumsinspektør (1/1)
Museumsinspektør (1/1)
Formidling/undervisning (3/5)
Forskningsprojekt ansat (1/1)
Administrationschef (4/5)
Kommunikation/markedsføring (3/5) fratrådt 31.7.2021
Kommunikation/Markedsføring (1/5) tiltrådt 9.8.2021
Publikums- og arrangementsansv. (3/5) tilrådt: 1.4.2021
Cafeleder (4/5)

Mads Emil Jannerup
Ida Lehrman Madsen
Linn Agerley

Forvalter (4/5)
Butik og formidling (3/5) tiltrådt 30.3.2021
Butik (2/5) tiltrådt 1.3.2021

Projektansatte og timelønnede medarbejdere:
Sikkerheds- og servicevagter: Allan Bergen, Julie Cetti Hviid (fratrådt 30.06.2021), Anne Marie Bjelke
Fisker, Oliver Petersen, Carla Halgaard (fratrådt 31.12.2021).
Kommunikationsmedarbejder: Lykke Thyrrestrup (fratrådt 31.5.2021)

Frivillige
Museet har glæde af en række frivillige medarbejdere. Tak til:
Kustoder: Bodil Nielsen, Harriet Reese Jensen, Hanne Laursen, Ulla Andreasen, Seijaa H.,
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. Faglige møder holdes ad hoc.
MUS-samtaler blev afholdt i august / september 2021.
Der blev afholdt Nytårskur for det samlede personale 10. januar 2020.
Der er afholdt personaleomvisninger i årets to udstillinger i forbindelse med åbningerne.
Det lykkedes heldigvis i august at tage på sommerudflugt med hele personalet i 2021. Turen gik til
Kongsgården og Rønnebæksholm. Desværre blev det pga. Covid-19 nedlukning, ikke muligt at samles
til julefrokost.

Medlemskaber og tillidshverv
Anna Krogh, direktør
Medlem af ICOM, CIMAM
Bestyrelse, Fællesmagasinet Ugerløse
Netværksgruppe: Museumsledernetværk Region Sjælland, ODMs chefnetværk
Medlem fagligt advisory board, Danmarkshuset, Paris
Deltagelse i møder Vækst via Kultur (Sorø Erhvervsudviklingsråd)
Åbningstaler Johs Larsen Museet, Kerteminde, Kongegården, Korsør
Foredrag LOF sammen med Peter Kjær
Kunstreviewer og oplægsholder, Århus Artweekend

Kulturvejleder, P1

Helle Brøns, museumsinspektør
Medlem af ICOM
Netværksgrupper: Forskningsgruppen ”Modernisms” ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Supportbruger for SARA
Medlem af bestyrelsen for Overgaden Institut for Samtidskunst
Med i BKFs panel for Værkstedssamtaler
Mathilde Helnæs, formidlingsinspektør
Medlem af ICOM
Medlem af styregruppen, Kulturbus
Medlem af styregruppen, KulturKaptajner
Medlem af forretningsudvalget, Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland

15. 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
Museet holder endvidere lukket 24.-26. december og 31.-1. januar.

Entre priser:
Voksne:
Politiken + & Kr. dagblads abonnenter
Børn og unge under 18 år
Grupper – min. 10 personer

80 kr.
70 kr.
0 kr.
65 kr.

Omvisninger
Hverdage i åbningstiden
Weekend og uden for åbningstid:

600 kr.
1.000 kr.

16. Nøgletal
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note

Entreindtægter
Formidlingsindtægter - undervisning og projektarbejde
Særarrangementer - egne og kommercielle, netto
Museumsbutik
Museumscafe
Tilskud fra kommuner & regionale partnere
Lønrefusion mv.
Ikke-offentlige tilskud
Statstilskud

2
3
3
4
5
6
10
7
8

Indtægter

Regnskab
2021

Budget 2021
Ikke revideret

Regnskab
2020

231.976
72.298
91.263
69.343
109.752
2.604.421
9.755
3.535.910
3.349.417

480.000
50.000
85.000
115.000
145.000
2.524.399
25.000
110.000
2.100.000

406.000
59.153
20.149
129.706
92.068
2.391.400
77.958
2.845.500
2.344.890

10.074.134

5.634.399

8.366.824

2.000
3.911.147
722.360
142.000
120.000
105.000
150.000
0
0
15.000
320.760

7.943
3.915.165
627.836
130.037
544.000
104.062
1.872.576
54.000
0
642.706
357.603

Renter
Personaleudgifter løn feriepenge/ frikøb excl.refusion
Bygninger fratrukket energiafgiftsrefusion
Samlingernes forvaltning
Undersøgelse og erhvervelse
Konservering
Udstillinger
Særarrangementer - Projekt, hensættelser til 2022
Indkøb af flygel
Formidlingsvirksomhed
Administration

9
10
11
12
13
14
15
3
16
17

15.947
3.818.856
678.085
119.710
2.358.274
106.125
1.598.836
275.000
54.160
170.823
355.267

Markedsføring

17

59.091

145.400

117.496

9.610.174

5.633.667

8.373.424

Årets resultat

463.961

732

-6.600

Bestyrelsen disponeret overskud hensættes til:
Regulering og afrapportering Covid-19 Hjælpepakker
Lønkompensation til færdiggørelse af Mertz Ny Carlsberg
Overført resultat til egenkapital

278.751
23.004
162.206

0
0
-6.600

463.961

-6.600

Omkostninger

