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 ■ // Danmark er rigt på 
smukke kystområder, og 
når Hjerteforeningen og 
Danmarks Naturfrednings-
forening 12. juni inviterer alle 
danskere med på Kystvan-
dringen, er der rig mulighed 
for at opleve den danske 
natur fra sin allersmukkeste 
side. 

DANMARKS VILDESTE 

NATUR

Kysterne er Danmarks 
vildeste natur, og de er en-
estående i international sam-
menhæng. Danmarks 7300 
km kyststrækning er et fælles 
gode, som vi skal værne om. 
Ved kysten er naturen og 
naturkræfterne helt synlige.  

Kysten her ved Nordfalsters 

østkyst er særlig fordi det er 
et af de forholdsvis få sted-
er, hvor skoven går helt ud 
til vandet, og hvor det rent 
faktisk passer, hvad der står 
i vores nationalsang, at ’bø-
gen spejler sin top i bølgen 
blå’, fortæller formanden for 
Danmarks Naturfrednings-
forening i Guldborgsund, Åse 
Irminger. 

KOM OG VÆR MED 

Kystvandringen skal både 
skal styrke danskernes lyst 
til at røre sig og deres kær-
lighed til den smukke danske 
natur.

’Det er oplagt at benytte na-
turen, når man skal motione-
re, frem for altid at søge mod 
sportshaller, itnesscentre 

osv. Særligt hvis man bor tæt 
på et kystområde, som her 
i Guldborgsund Kommune,’ 
siger formand for Hjerte-
foreningen i Guldborgsund, 
Karen Bressing.

I Guldborgsund kommune 
starter vandreturen kl.10 ved 
Næsgård Efterskole, og vi 
skal gå 4, 6 eller 9 kilometer.

Til at sende deltagerne 
godt afsted på turen kommer 
i år Hjerteforeningens aktive 
og dynamiske direktør, Kim 
Høgh. Han har planer om at 
komme sejlende hertil i hav-
kajak. Om det lykkes afgøres 
blandt andet af dagens vejr.

VAND OG BROCHURER

Deltagerne får en lille pose 
med vand og brochurer 

fra de to arrangerende 
foreninger og herefter går 
turen ad en markvej de 400 
meter ned til stranden. Den 
første halvdel af turen følger 
vi stranden, hvor vi rigtig kan 
nyde synet at skrænterne og 
bøgetræerne, der her spejler 
sig i Østersøen. Vi kommer 
forbi feriekolonien Abildvig 
og kommer på den lange tur 
helt ned til Skansen, en gam-
mel militærpost (og et godt 
sted til ørrediskere). 

Tilbageturen til udgang-
spunktet går gennem skoven 
med rig lejlighed til at nyde 
både dyr, fugle og jættestuer. 
Undervejs på turen vil der 
være poster, hvor deltagerne 
kan få lidt mere viden om 
naturen og den historie, der 

OPLEV VORES SMUKKE KYSTER MED DANMARKS 
NATURFREDNINGSFORENING OG HJERTEFORENINGEN
12. juni går årets Kystvandring til den skønne kyst ved Korselitze Østerskov. Her kan du kombinere en smuk gåtur med frisk luft, motion og viden om en del 
af Danmarks vildeste og smukkeste natur.

 ■ // Til sommerens særudstilling er Fugl-
sang Kunstmuseum på Lolland og Museum 
Behnhaus Drägerhaus i Lübeck gået sammen 
i et fælles projekt, hvor der åbnes op for de 
to kunstsamlingers skatkamre til glæde for et 
gensidigt dansk/tysk publikum. Side om side 
udstilles knap 70 malerier, der i sin helhed 
repræsenterer omkring 100 års kunsthistorie 
fra perioden ca. 1860-1960. 

EN DIALOG I PORTRÆTTER OG  

LANDSKABER

Møder / Begegungen giver gennem værk-
ernes dialog mulighed for at gå på opdagelse 
og udforske ligheder og forskelle i udtryk 
og indtryk inden for klassiske motivkredse 
som; landskabet, portrættet og opstillingen. 
Samtidig får publikum også et indblik i de to 
institutioners forskellige samlings- og muse-

umshistorier. For det vante publikum på Fugl-
sang vil udstillingen være en mulighed for 
at se museets egne værker i en ny sammen-
hæng og kontekst og dermed en enestående 
chance for at opleve samlingen i et nyt pers-
pektiv.

Begge kunstmuseer råder over imponer-
ende samlinger, der rummer alt fra region-
alt betydende til internationalt anerkendte 

kunstnere. Fra dansk side drejer det sig bl.a. 
om Anna Ancher, L.A. Ring, Olaf Rude og Jais 
Nielsen, mens værker af eksempelvis Ernst 
Ludwig Kirchner, Max Liebermann og Lovis 
Corinth udstilles fra tysk side.

MØDER / BEGEGUNGEN
Dansk og tysk malerkunst gennem 100 år på Fuglsang Kunstmuseum 10. juni – 4. september.

August Macke, Stilleben, 1911. Museum Behnhaus Drägerhaus. Olaf Rude, Opstilling med lerskål, 1925. Fuglsang Kunstmuseum.

NIKOLAJ HESS I ORENÆS SALONER
Den internationale jazzpianist spiller solokoncert 30. juni kl. 19 i Orenæs Saloner, Orenæs Skovvej 12, Orehoved.

 ■ // Det er en af Danmarks førende og mest al-
sidige jazzpianister med international karriere, 
der lægger vejen forbi Orenæs Saloner. Siden 
han blev uddannet i 1991 på Rytmisk Musikkon-
servatorium har han i mere end to årtier gjort 
sig gældende i en lang række sammenhænge, 
der vidner om hans store kunstneriske spænd-
vidde fra standard jazz over rock til komposi-
tionsmusik. 

Han har spillet sammen med bl.a. de legend-

ariske amerikanske saxofonister Lee Konitz og 
Benny Golson, danske Caroline Henderson og 
Palle Mikkelborg, samarbejdet med den mini-
malistiske instruktørguru Robert Wilson, og 
skrevet ilmmusik til Lars Von Triers ilm, Melan-
cholia. Hans CD-indspilninger har været nomi-
neret i stribevis til Danish Music Award – en pris 
han vandt med albummet ’Mum and Dad’ i 2014 
sammen med sine to lige så musikalske brødre 
Emil og Mikkel i ’3XHess’. Nikolaj Hess har base 

både i København og New York.
I Orenæs Saloner improviserer han over Gersh-

wins opera Porgy og Bess, spiller egne komposi-
tioner og standards. 

Billetter koster 150 kr. – børn ½ pris – og kan 
reserveres på tlf. 61 77 08 26, email: birgitte@
getting.dk eller 

online: www.orenaessaloner.dk.

Nikolaj Hess.

knytter sig til den. Der vil 
være en guide til hver af de 
tre ture.

Tilmelding er ikke påkrævet, 
og det er gratis for alle at del-
tage. Detaljer om alle van-

dreturene kan ses på www.
kystvandringen.dk, og man 
kan følge Kystvandringen på 
Facebook via www.facebook.
com/kystvandringen.
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Særudstillingen “Møder. Dansk og tysk malerkunst gennem 100 år” kan ses på 
Fuglsang Kunstmuseum fra 10. juni til 4. september 

FLINTINGE  På søndag 5. juni klokken 
10 til 16 er der fernisering på Galleri 
Schlegels “får-sommerudstilling”, som 
har præg af stemningen fra stendigerne 
og de store fårefl okke omkring Krenke-
rup på Lolland. 
 Dette har den lokale Marianne Walbom 
kombineret med kraftige sommernu-
ancer i galleriet. Bjarne Bel fra Falster 
“får-søger” at råbe demokratiet op og 
fejrer grundlovsdagen med et brag på 
ferniseringsdagen.
 Foran galleriet har pilefl etterne fra 
Sønderskovhjemmet har lavet et nyt 
pilefl ethegn, som indrammer Brigitte 
Wagers installationskunst-uhyre “Mid-
gårdormen i plastikhavet”.

GÅ EN TUR FOR KLOVNENE
NYKØBING  Lørdag 11. juni er der “Vel-
gørenhedsvandring” for Danske Hospi-
talsklovne. 
 Her er der mulighed for at støtte klov-
nenes arbejde økonomisk, mens man 
går  fem eller ti kilometer. Startstedet er 
Voldgade 1 klokken 13, hvor Dansk Mo-
tions Forbund i samarbejde med lokale 
vandreforeninger arrangerer turen. 
Danske Hospitalsklovne er udeluk-
kende afhængige af private donatio-
ner, fonde og virksomhedssponsorater.  
Overskuddet går ubeskåret til Danske 
Hospitalsklovne.

SOMMERAFSLUTNING
NYKØBING  Onsdag 15. juni klokken 19 
holder Brystkræftgruppen under Kræf-
tens Bekæmpelse sommerafslutning. 
Det sker i Guldborgsund Frivilligcenter 
på Banegårdspladsen 1A, tilmelding er 
ikke nødvendig og der er gratis adgang. 
Arrangøren er “Kvinder med Bryst-
kræft”.

FÅR I GALLERI

n
o
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r

Den tyske konservator Emily Schwedersky og kunsthistoriker Jacob Helbo Jensen pakker “Kvinder i haven” ud.  FOTO: FLEMMING KARLSEN

FUGLSANG  En perle 
fra 1891 blev meget 

forsigtigt pakket ud af sin 
klimakasse og fi k et gen-
nemgribende sundheds-
tjek onsdag eftermiddag på 
Fuglsang Kunstmuseum.

Perlen er det lille maleri 
“Kvinder i haven” af Ska-
gensmaleren P.S. Krøyer, 
og sundhedstjekket stod 
de to konservatorer tyske 
Emily Schwedersky og 
danske Camilla Brøgger 
for.

Maleriet, som er stjernen 
i Fuglsang Kunstmuseums 
kommende særudstilling 
“Møder. Dansk og tysk ma-
lerkunst gennem 100 år”, 

kom rejsende fra Museum 
Behnhaus-Drägerhaus i 
Lübeck - og klarede turen 
uden skrammer, konstate-
rede konservatorerne.

På Fuglsang Kunstmu-
seum mødes “Kvinder i ha-
ven” fra 10. juni til 4. sep-
tember med et af museets 
egne værker af Skagens-
maleren Michael Ancher 
- en skitse ved navn “Anna 
Ancher i haven” fra cirka 
1900.

Mødet mellem de to ma-
lerier - og 33 andre par, 
der er matchet på tværs af 
Femern Bælt - er netop te-
maet i udstillingen. De 68 
malerier repræsenterer i 

sin helhed omkring 100 års 
kunsthistorie fra perioden 
cirka 1860 til 1960. 

Et andet par på væggen 
er to egetræer malet hen-
holdsvis på Skejten og i 
Fals i delstaten Thuringen 
i Tyskland.

- Kunstnerne har i høj 
grad bevæget sig rundt om 
de samme temaer, og man 
kan se, at mange af de sam-
me ting er blevet brugt som 
inspiration og motiver i de 
to lande, fortæller kunsthi-
storiker Jacob Helbo Jen-
sen, som er meget tilfreds 
med de 34 kunst-par, han 
snart kan præsentere pub-
likum for.

Krøyer-perlen har muse-
ets særlige opmærksom-
hed, ikke kun fordi Krøyer 
i sig selv er en superstjerne 
blandt malere. 

Det er også første gang 
siden 1996, at museet kan 
vise en Krøyer, som er lånt 
udefra. Værket har to kvin-
der med deres håndarbejde 
som motiv. Det er Krøyers 
hustru Marie Krøyer og 
hendes mor Minna Augu-
sta Kindler Triepcke, som 
har siddet model i det ka-
rakteristiske spil mellem 
sol og skygge i Skagen.

BIRGITTE GRØNNING
bg@ftgruppen.dk

En perle er ankommet til ny international særudstilling 

Fuglsang møder Lübeck 

Motorsider hver uge

 i din lokalavis!

 Vi tilbyder syn
på alle køretøjer og påhængsvogne op til 3500 kg. 

Ydermere foretages toldsyn, rustattest, vinterattest og 

brugtbilstjek m.m. For både private og erhvervskunder.

Byens

billigste syn!

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag  ............ 8.00-16.00
Onsdag  ........................... 8.00-18.00

1. lørdag i måneden ....... 9.00-13.00

SakskøbingBilsyn
Fabriksvej 25 · Sakskøbing -Tlf. 50 76 00 00
Også online booking www.saxbilsyn.dk

GRATIS
sikring af 

nummerplader, 
som er lovkrav 
fra 15. okt. 2015

Mad ud af huset 
min. 10 couverter

Se meget mere på www.oldfruen.dk

Åbningstider:
Alle dage fra kl. 10.00

Tlf. 54 13 13 80 
mail: mail@oldfruen.dk

www.oldfruen.dk
v/ Tinna Kobbernagel

Marielyst Strandvej 25 A
Marielyst

bed and breakfast
ferieboliger

Platter 
min. 2 stk. 

(pris er excl. 
brød og smør)  
Pris 99,00 kr.

Carvery 1
Oksefilet, glaseret skinke, kamstegt 
royal, Oldfruens kolde kartoffelsalat, 
flødestuvet kartofler, blomkålssalat 
m. små søde ærter og cremefraice, 
grønssagstærte og pastasalat
Pris 149,00 kr. 

Carvery 2
Oksefilet, glaseret skinke, mari-
neret kyllingebryst, rødbedesalat, 
coleslaw, marinerede bønner m. 
rødløg og bacon, små smørstegte 
persillekartofler, bagt kartofffelmos 
m. gorgenzola
Pris 159,00 kr.  

Carvery 3
Oksemørbrad, kalveculotte, 
mar. Kylling, små krydderkartofler, 
rødbedesalat, lynstegte grønsager, 
porre og bacon timbale, 
mormorsalat.
Pris 228,00 kr.

Gåture i ”Det gamle Marielyst”
med smørrebrød, øl, vin eller vand. Pris kr. 100,-
Hver onsdag fra 1. juni til og med 10. august kl. 10.30

ODIN HOLM
Deres kloak- og VVS-blikkenslager - 54 85 06 66

TANDPROTESER
DER VIRKER

3.300,-

Autoriseret klinisk tandtekniker 

S¯REN BERTRAM 

Ring og h¿r mere om vores 
gode tand-tilbud.

UNITOR-
PROTESE

KUN 6.500,-
Alt fremstilles p� eget 

laboratorium i Danmark 
med de bedste h¿jkvalitets-

materialer hele vejen igennem. 

Helprotese pr. stk. 
HelsŸt koster 6.600,- kr.

LUNDEVEJ 33 - 4800 NYK¯BING F. TELEFON 30 22 40 70



Kør med på en smuk cykel-
tur ad gul Cykelblomst rute 

til Kettinge søndag 12. juni 
fra kl. 10 til 14, hvor Sund-

gruppen og Cyklistforbun-
det i Nykøbing F. inviterer 
på cykeltur til Kettinge på 
Store Cykeldag.

Turen er på 36 km., og 
du skal medbringe mad og 
drikke. Mødested er ved Kul-
turforsyningen, Voldgade 1, 
Nykøbing F.

Fra Voldgade går turen  
gennem Toreby, Frostrup 
Skoven til Kettinge med fro-
kost i den smukke Kettinge 
grusgrav overfor Kettinge 
Mølle og retur evt. med be-
søg i Fuglsang Park. Det er 
gratis at cykle med.

På cykeludfl ugt til Kettinge
Sundgruppen arrangerer cykeltur søndag 12. juni.

2 UGE 23

Tillykke

Under TILLYKKE optages lykønskninger
o.l., som man vil give en lidt mere personlig form.
Taksten er for 1-spaltede annonce m/foto 75 kr. u/
foto 45 kr. som bedes betalt ved indleveringen.
(max. 30 ord)
Indleveringsfrist: Torsdag kl. 10.00.
Ønskes evt. foto retur, skal frankeret svarkuvert 
medsendes.
NB! Ikke afhentede fotos, gemmes kun 14 dage.
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Jørgensen Dæk
Dosseringen 1 B  ·  4850 Stubbekøbing 
Telefon 54 49 02 02  ·  j-d@direkte.org

JØRGENSEN DÆK OG 
AUTOPARTNER VÆRKSTED....

4 stk. 185/60-15  kr. 2.700,-

4 stk. 195/65-15  kr. 2.475,-

4 stk. 205/55-16  kr. 2.875,-

4 stk. 205/60-16  kr. 3.375,-

så er du 
på rette vej

Er din størrelse 

ikke nævnt så ring

VI ER BILLIGST!

4 stk. 155/70-13   kr. 1.800,-

4 stk. 165/70-13  kr. 1.800,-

4 stk. 155/65-14  kr. 2.050,-

4 stk. 165/70-14  kr. 2.050,-

4 stk. 175/65-14  kr. 2.050,-

4 stk. 185/65-15  kr. 2.200,-

4 stk. 195/65-15  kr. 2.200,-

4 stk. 205/55-16  kr. 2.250,-

4 stk. 215/55-16  kr. 2.800,-

4 stk. 225/45-17  kr. 2.650,-

4 stk. 225/40-18  kr. 2.750,-

HUSK 

Aircon-service 

1 gang pr. år. 

Tilbud 499,- 

Incl. 200 gr. kølemiddel Alle dæk er incl. moms, 

montering og afbalancering

Europæisk testvinder dæk

Nordisk Film Biografer Nykøbing F. · Slotsbryggen 5 · Nykøbing F. 

Vi åbner: Mandag - fredag kl. 15.00 Lørdag - søndag kl. 13.00

Se hele programmet og bestil billetter

nfbio.dk · tlf. 70 13 12 11

    T
elia

 Tirs
dag biograf

Animation i 2D og 3D med dansk taleBaseret på bogen af samme navn

Animation i 2D med dansk taleDirekte TV med Clooney og Roberts

Efterfølgeren i 2D og 3DRørende drama baseret på bogen

Johnny Depp er tilbage i 2D og 3D

DANMARKSPREMIERE TORSDAG DANMARKSPREMIERE TORSDAG

DANMARKSPREMIERE TORSDAG DANMARKSPREMIERE TORSDAG

SENIORBIO
ONSDAG 8. JUNI KL. 13.00

EN MAND DER HEDDER OVE

MIG FØR DIG

Kære Morten. Vi ønsker dig et
stort tillykke med de 13 år den
12. juni og glæder os til at fejre
dagen med dig. Kærlige knus fra
Morfar og Mormor.

MOSEBY SMEDIE, VVS & AUTO
HesnŸsvej 33 - Moseby - 4871 Horbelev

Telefon 54 44 40 07
www.moseby-smedie.dk
info@moseby-smedie.dk

FJERNVARME- OG VVS 
SOLVARME/VARMEPUMPER

OLIEFYR/PILLEFYR 
BIOBR®NDSELSANL®G

TEKNICAR
AUTOV®RKSTED

I anledningen af vores sølv-
bryllup, holder vi morgenkafe,
onsdag den 15.6.16 kl. 7.30-
11.30, for dem der har lyst til
at fejre dagen med os. Gitte og
Flemming.ØLFEST I BREMEN

3 DAGE 21/10-23/10

Hop med på ølvognen og kør med til oktober-ølfest i Bremen. 

Oplev en by der forvandles til en højborg for godt humør, lange 

nætter med masser of forlystelser, kæmpe festoptog, middelal-

dermarked og mad samt drikke i lange baner. incl. morgenmad.

Se mere om
turene på
www.de-gronne-busser.dk
eller ring pa tlf. 54 85 47 40

VI SAMLER KUN PÅ TILFREDSE KUNDER 

KLASSIKER

Kr. 1.695,-
Pris pr. person i dobbeltværelse: 

BEMÆRK: Tillæg for enkeltværelse.

Til sommerens særudstilling 
er Fuglsang Kunstmuseum 
og Museum Behnhaus-Drä-
gerhaus i Lübeck gået sam-
men i et fælles projekt, hvor 
der åbnes op for de to kunst-
samlingers skatkamre til glæ-
de for et gensidigt dansk/tysk 
publikum. 

Side om side udstilles 68 
malerier, der i sin helhed re-
præsenterer omkring 100 års 
kunsthistorie fra perioden 
ca. 1860 - 1960. Udstillin-
gen kan opleves fra 10. juni 
til 4. september.

Udstillingen Møder giver 
gennem værkernes dialog 
mulighed for at gå på op-
dagelse og udforske lighe-
der og forskelle i udtryk og 
indtryk inden for klassiske 
motivkredse. Samtidig får 
publikum også et indblik i 

de to institutioners forskel-
lige samlings- og museums-
historier, og for Fuglsang 
Kunstmuseums vante publi-
kum vil udstillingen være en 
enestående chance for at op-
leve museets egne værker i ny 
kontekst og nyt perspektiv.

Begge kunstmuseer råder 
over imponerende samlinger, 

der rummer alt fra regionalt 
betydende til internationalt 
anerkendte kunstnere. 

Fra dansk side er det bl.a. 
Anna Ancher, L.A. Ring og 
Jais Nielsen, mens værker af 
eksempelvis Ernst Ludwig 
Kirchner, August Macke og 
Lovis Corinth udstilles fra 
tysk side. 

Dansk og tysk - side om side
Ny særudstilling på Fuglsang Kunstmuseum.

A. Macke, Stilleben, 
1911. Museum Behn-
haus Drägerhau.

Ugeavisen
Guldborgsund
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SIDEN ER REDIGERET AF JAKOB POULSEN

kulturkultur

”MØDER. Dansk og tysk 
malerkunst gennem 100 
år”
Særudstilling
Fuglsang Kunstmuseum 
10. juni-4. september.

KUNSTANMELDELSE  Fugl-
sang Kunstmuseum og Mu-
seum Behnhaus-Dräger-
haus i Lübeck råder begge 
over betydelige samlinger 
af henholdsvis dansk og 
tysk billedkunst fra perio-
den 1860-1960. 

Det er highlights fra dis-
se samlinger, der er fundet 
frem og støvet af til som-
merens særudstilling på 
Fuglsang Kunstmuseum, 
som til september overfø-
res til museet i Lübeck. 

Det er ikke for meget 
sagt, at det er to skatkam-
re, der er blevet åbnet, for 
det er mange fi ne stykker, 
der er hentet frem. Men ud-
stillingens egentlige fasci-
nationspunkt er for så vidt 

ikke de enkelte maleriske 
guldklumper, men den idé 
der ligger bag præsenta-
tionen. 

Udstillingens kurator 
Jacob Helbo Jensen har 
støvsuget samlingen for 
sammenlignelige værker, 
som vises parvis. Det viser 
sig, at danske og tyske bil-
ledkunstnere har siddet på 
hver sin side af grænsen og 
i mange tilfælde beskæfti-
get ikke alene med ensar-
tede temaer, men også med 
næsten samme motiver. 

Når tyskeren Karl Buch-
holz i 1877 malede ”Vind-
mølle ved Weimar”, ma-
lede danskeren Albert 
Gottschalk en halv snes år 
senere ”Huse og stubmølle 
ved en vej”. Og når dan-
skeren Harald Giersing i 
1915 skabte sit berømte 
oliebillede ”Skovinteriør, 
Sorø”, fulgte tyskeren Her-
man Max Pechstein fi re år 
senere trop med et endnu 
grønnere skovbillede. Der 
er også en påfaldende lig-
hed mellem Olaf Rudes 
portræt af Fuglsang-gart-

neren Johannes Christen-
sen, malet i 1909, og Max 
Liebermanns forstudie til 
portræt af dr. Max Linde, 
malet en halv snes år før, 
og mellem Rudes egetræer 
fra Skejten og Max Sle-
vogts ”Landskab i Pfalz”, 
malet med en halv snes års 
mellemrum. 

Sådanne spændende 
sammenligninger kan man 
foretage hele vejen igen-
nem udstillingen, der om-
fatter et rigt parløb mellem 
dansk-tyske landskabsma-
lerier, portrætter og opstil-
linger. Dansk-tysk maler-
kunst, mødes og sød musik 
opstår. Det giver tilskueren 
mulighed for at nyde 68 
markante malerier fra en 
100-årig periode - male-
rier der udfordrer enhver 
til som nysgerrig grænse-
gænger at udforske lighe-
der og forskelle i udtryk og 
indtryk. 

Mange af udstillingens 
bidrag fra Fuglsang Kunst-
museums samling (værker 
af blandt andre Olaf Rude, 
Oluf Hartmann, Anna An-

cher, L.A. Ring, Jais Niel-
sen, Joakim Skovgaard 
og Lauritz Tuxen) er ofte 
fremme i lyset og er kendt 
af de trofaste museums-
gæster, og det er en helt 
speciel oplevelse at møde 
værkerne i en ny, uven-
tet  sammenhæng. Det er 
den helt store oplevelses-
gevinst, som særudstillin-
gen lægger op til. Og den 
interessante sidegevinst 
er, at man får kendskab til 
en kreds af tyske billed-
kunstnere, der matcher de 
danske kolleger, men som 
vil være mere eller mindre 
ukendt for de fl este her-
hjemme. 

I forbindelse med udstil-
lingen udgives en ledsa-
gende rigt illustreret og 
dansk-tysk tekstet publi-
kation på 176 sider med 
fotografi ske gengivelser 
af de udstillede værker, 
udførlige omtaler af de en-
kelte værker og biografi er 
af alle kunstnerne.

K. E. WATZ
ew@ftgruppen.dk

Dansk-tysk kunst mødes
 - og sød musik opstår

Jais Nielsens berømte billede ”Afgang!” sammenstilles på Fuglsangs dansk-tyske udstilling med den tyske kunstner Ernst Ludwig 
Kirchners ”Strassenbahn und Eisenbahn”.

POTTER  “Hold på hemme-
ligheden” stod der ifølge 
nyhedsbureauet AFP på 
udleverede badges, som 
tilskuerne til teaterstykket 
“Harry Potter and the cur-
sed child” fi k udleveret, da 
de tirsdag var til forpremi-
ere i London.

Dermed var de godt 1500 
tilskuere, der primært be-
stod af udvalgte fans, ad-
varet mod at genfortælle 
handlingen fra teaterstyk-
ket, der er sat op på Palace 
Theater i London.

Pressen havde ikke for-
mel adgang til forpremi-
eren. Men enkelte britiske 
anmeldere havde alligevel 
sneget sig ind til stykket.

Og at dømme efter deres 
reaktion, får fans svært 
ved at holde munden helt 
lukket om handlingen.

- Handlingen, en hyldest 
til venskab og utilpassede 
teenagere, indeholder nok 
twist til at tilfredsstille 
selv de mest vidende fans, 
skriver Hannah Furness 
for avisen The Daily Tele-
graph.

Hun og fl ere fans, der 
er interviewet til interna-
tionale nyhedsbureauer, 
hylder også teatret for at 
levere specialeffekter, der 
kan konkurrere med de 
storsælgende fi lm.

- Enhver frygt for, at 
Hogwarts’ verden på sce-
nen ville have svært ved 
at konkurrere med de mil-
liondyre special effects fra 

fi lmene, blev hurtigt gjort 
til skamme, skriver hun.

Også Clare Fitzimons fra 
The Mirror var sikker på, 
at de mange fans købte 
fortsættelsen af den ver-
densberømte bogserie på 
de skrå brædder.

- At dømme efter hujen 
og tilråb, var ingen skuf-
fede, skriver hun.

Teaterstykket tager 
handlingen fra de syv 
Harry Potter bøger op og 
fortsætter den. I stykket er 
Harry Potter ikke længere 
en akavet teenagedreng 
med magiske evner. Han 
er blevet voksen, med fast 
arbejde og tre børn.

Ud over ham er handlin-
gen bygget op om Harry 
Potters ældste søn, Albus, 
der til sin egen fortrydelse 
må leve med et kendt fami-
lienavn, og samtidig selv 
må stifte bekendtskab med 
de mørke sider af trold-
mandsverdenen.

Skuespillet er skrevet af 
den engelske manuskript-
forfatter Jack Thorne. 
Stykket baserer sig på en 
original historie, der er 
skrevet i samarbejde med 
Harry Potter-forfatteren 
J.K. Rowling og stykkets 
instruktør, John Tiffany.

Stykket er allerede næ-
sten udsolgt. Men fans kan 
glæde sig over, at der kom-
mer en ny Harry Potter-
bog 31. juli - én dag efter 
den offi cielle premiere på 
stykket. /ritzau/

1.500 tilskuere skal 
holde tæt efter 
Potter-snigpremiere

KUNST  Betegnelser som 
neger og hottentot skal 
udskiftes med neutrale ord 
som afrikaner.

Sådan er opfattelsen på 
Statens Museum for Kunst, 
som derfor har ændret be-
skrivelser og titler på 14 af 
museets kunstværker. Det 
skriver Politiken.

Det drejer sig blandt 
andet om værker af Chri-
stian IV’s hofmaler, Karel 
van Mander III, og en af 
faderskikkelserne i dansk 
billedkunst, Nicolai Abild-
gaard.

- Vi har lavet en stikprøve 
i vores database for at se, 
om vi kunne fi nde ord, som 
i dag er stødende og utids-

svarende, siger Peter Nør-
gaard Larsen, samlings- og 
forskningschef ved Statens 
Museum for Kunst, til Poli-
tiken.

Neger 13 gange
- Vi fandt ordet neger 13 
gange, og vi fandt også 
ordet hottentot en enkelt 
gang. De er blevet ændret 
til afrikaner, siger han.

Formålet med ændrin-
gerne er at undgå ord, som 
er et levn fra kolonitiden, 
og som europæere har 
brugt til at betegne andre 
etniske grupper. Peter Nør-
gaard Larsen understre-
ger, at museet gemmer de 
gamle titler. /ritzau/

Nationalt museum 
fjerner ordet neger fra 
kunstværker
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Få hjælp med ansøgning 

til videregående uddan-

nelser på biblioteket.

NYKØBING  Der er rift om 
pladserne - men også man-
ge muligheder, når man 
vil søge ind på en videre-
gående uddannelse. 5. juli 
klokken 12 er sidste frist 
for ansøgning i kvote 1 til 
en uddannelse med start 
i det kommende studieår. 
56.794 ansøgere har alle-

rede søgt ind via kvote 2, 
der havde ansøgningsfrist 
15. marts, hvilket er et re-
kordstort antal.

 Hvis man har brug for 
hjælp til ansøgning til en 
videregående uddannelse, 
kan man få det hos Studie-
valg Sjællands vejledere. 
Her er det ligeledes muligt 
at få en vejledningssamtale 
om eksempelvis uddannel-
sesvalg og adgangskrav. I 
Nykøbing har Studievalg 

Sjælland træffetid på bib-
lioteket i Kongensgade 
43 om mandagen. Det er 
muligt at bestille en tid på 
Studievalg Sjællands egen 
hjemmeside, hvor træffeti-
derne også fremgår www.
studievalg.dk/sjaelland. 
Studievalg Sjælland har 
desuden åbent i afdelin-
gerne rundt i Region Sjæl-
land, og vejlederne træffes 
på telefon og mail helt frem 
til og med 5. juli. bg

Få hjælp til studievalg

159 mødte op torsdag aften, da der var fernisering på Fuglsang Kunstmuseums nye særudstilling. 

 FOTO: INGRID RIIS

FUGLSANG  Fuglsang 
Kunstmuseum invite-

rede i går til fernisering på 
sin nye særudstilling “Mø-
der. Dansk og tysk maler-
kunst 1860-1960”. 

På udstillingen mødes 
par af værker samlet fra 
Fuglsang Kunstmuseums 
egen samling med “en 
makker” fra samlingen i 
Museum Behnhaus Drä-
gerhaus i Lübeck.

34 par er det blevet til, 
og de opfordrer publi-
kum til at kigge efter lig-
heder og forskelle. Det 
er tankevækkende, hvor 
ens kunstnernes pensel-
strøg er faldet på tværs 
af grænsen, mener muse-

umsdirektør Anne Højer 
Petersen.

- Vi tror, at sammenstil-
lingerne af velkendte og 
mindre kendte værker 
fra vores egen samling 
sat overfor både meget 
og mindre kendte navne 
i tysk kunst vil give nye 
kunstoplevelser, ikke 
mindst af værker, de fær-
reste vil kende i forvejen, 
lyder det fra Anne Højer 
Petersen. 

Udstillingen byder også 
på et møde mellem to kul-
turnationer, der giver gæ-
sterne et indblik i tyske 
maleres værker, som vil 
være mere eller mindre 
ukendte herhjemme. 

Fuglsang Kunstmuseum 
håber, at udstillingen vil 
gøre det samme i forhold 
til de danske værker, når 
den i efteråret bliver vist 
på museet i Lübeck.

På væggene hænger 
værker af danske kunst-
nere som Anna Ancher, 
L.A. Ring, Olaf Rude og 
Jais Nielsen. Blandt ty-
skerne kan nævnes Got-
thard Kuehl, Ernst Ludwig 
Kirchner, Max Pechstein 
og Lovis Corinth.

Udstillingen kan ses til 
og med 4. september.

BIRGITTE GRØNNING
bg@ftgruppen.dk

Fernisering på Fuglsang Kunstmuseum

Tyske og danske 
kunstnere mødes 

Udstillingen “Møder. Dansk og tysk malerkunst 1860-1960” kan 
opleves på Fuglsang Kunstmuseum frem til 4. september

Rundrejser med dansk rejseleder

albatros-travel.dk
36 98 98 98

Vind rejsegavekort på 10.000 kr. 

– tilmeld dig vores nyhedsbrev på albatros-travel.dk

Vind rejsegavekort på 10.000 kr. – tilmeld dig vores nyhedsbrev på albatros-travel.dk

Kultur og pilgrimsvandring i Toscana
Med dansk rejseleder, 7 dage

Tag med på dejlige vandreture på den berømte Frankervej gennem det 

bølgende Toscana

Oplev Toscanas landskaber til fods og på cykel, og nyd en uge med vinsmagning, fasci-

nerende kulturrigdomme og smuk natur i en af Italiens mest kendte regioner. Turens 

vandringer er ikke længere, end de l este kan være med. Vi besøger charmerende 

byer som Siena, San Gimignano og Pienza. Undervejs nyder vi den særlige italienske 

stemning, når vi bl.a. cykler ud i de toscanske landskaber, besøger en lokal vingård 

og ser det l otte enoteca i Montalcino. Udgangspunktet for vores eveny r er kurbyen 

Chianciano Terme, hvor vi indlogerer os på et hyggeligt, familiedrevet hotel. 

Afrejse 1., og 14. sep. 2016 kr.  6.498,- (Oplys rejsekode GEF23)

Prisen inkluderer: Dansk rejseleder • Fly Kbh. – Rom t/r • Udl ugter og transport jf. 

program • Cykelleje dag 4 • Indkvartering på hotel i delt dobbeltværelse • 4 dage 

med halvpension (italiensk morgenmad og middag) og 2 dage med morgenmad 

• Picnicfrokost med vinsmagning i San Gimignano • Skatter og afgit er
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PRETORIA
Johannesburg

Soweto

Entabeni Vildtreservat

SYDAFRIKA

SYDAFRIKA Helpension på campen

Wildside Big Five-safari
Med dansk rejseleder, 10 dage

Førsteklasses safarirejse til Sydafrikas enestående Big Five Country

Intet står mål med oplevelsen af at bo midt i et rigtigt Big Five-safariområde. Vores 

dejlige camp med alle moderne faciliteter inkl. pool ligger i Entabeni Vildtreservat – 

et af Sydafrikas få reservater, der kan byde på de berømte Big Five: elefant, næsehorn, 

bøf el, løve og leopard, samt talrige andre arter. Rejsen er for dig, der sætter pris 

på komfort og ønsker at bo ét sted hele ferien igennem. Fra vores camp kører vi 

ud på safari i åbne, terrængående køretøjer i Sydafrikas bedste safariområde 

mellem Johannesburg og Kruger Nationalpark. Du har mulighed for at forlænge 

rejsen med fx en storby- eller badeferie. 

Afrejse fx 29. sep., 6. okt. og 3. nov. 2016 samt 22. jan., 5. og 12. feb. 2017 

fra kr. 13.998,- (Oplys rejsekode GEF23)

Prisen inkluderer: Dansk rejseleder • Fly København – Johannesburg t/r • Safarier og 

udl ugter jf. program • 4 safarier • 2 vandresafarier (bemærk aldersgrænse på 16 år) • 

Indkvartering på Wildside Safari Camp i delt dobbeltværelse • Alle måltider, bortset 

fra frokost dag 2 og 9 og at ensmad dag 9 • Skatter og afgit er

Gæsternes vurdering: 4,4 ud af 5

Gæsternes vurdering: 4,1 ud af 5
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FUGLSANG KUNSTMUSEUM
”MØDER. DANSK OG TYSK 
MALERKUNST 1860-1960”
Nystedvej 71, Toreby
Til den 4. september

333333

Dansk-tysk samarbejde

Fuglsang Kunstmuseums
store sommersatsning er
ikke en decideret temaud-
stilling. I stedet byder den
på en vaskeægte omgang
dansk-tysk samarbejde i
form af en koordinering
mellem Fuglsangs faste sam-
ling og den, man finder i
Museum Behnhaus Dräger-
haus i Lübeck. 

Begge samlinger lægger
vægt på lokal kunst fra
1860-1960 med supplement
af nationale tendenser. Ud-
stillingen er bygget op over
fem motivkredse: By og

land, portrættet, familien,
landskabet og opstillinger.
Malerierne er ophængt to og
to eller i mindre grupper, så
et dansk billede er placeret
umiddelbart ved siden af et
tysk.

Krøyers lysende kolorit
Spørgsmålet er nu, om der
er en tydelig forskel mellem
de danske og de tyske male-
rier. Svaret bliver et både-og.
Når Olaf Rude i 1905 maler
et parti fra Skejten – ganske
tæt på museet – er det, han
gengiver, præcis det samme
flade landskab, som det, vi
kender, fra det meste af
Danmark. 

Når Max Slevogt otte år
senere skal skildre sin barn-
doms Pfalz, er det med de
skråninger og de bjerge,
man finder mange steder i
Tyskland, og som alt andet
lige giver en mere dramatisk
naturkulisse.

Udstillingen viser også, at
danskerne rent kunstnerisk
bestemt ikke sakker deres
tyske kolleger agterud. Man-
ge af disse er præget af den
mørkstemte farveholdning,
som herskede i Düsseldorf-
og München-skolerne, mens
flere af de jævnaldrende
danskere har fået smag for
franskmændenes mere
lysende kolorit.

En direkte sammenlig-
ning mellem P.S. Krøyers
”Kvinder i haven” fra 1891
og Ludwig Dettmanns
”Dilettantinder” fra 1894
afslører, at det er danskeren,
som har lært mest af
impressionismen med Ska-
gens varme, gule lys kærteg-
nende husgavlen, træerne
og den unge kvindes som-
merkjole.

Kunstnerisk jævnbyrdighed
Andre gange afslører den
dansk-tyske konfrontation

to jævnbyrdige, men mod-
satrettede tendenser. Jais
Nielsens ”Afgang” fra 1918
er kubistisk/futuristisk med
en nærmest centrifugal be-
vægelse midt i billedet,
mens Die Brücke-kunstne-
ren Ernst Ludwig Kirschners
”Sporvogn og tog” fra 1914
har en mere traditionel bil-
ledopbygning mod til gen-
gæld en mere ekspressiv til-
gang i både farven og pen-
selstrøgene. Olaf Rudes
”Komposition II. Nature
morte med franskbrød” fra
1918 afslører en inspiration
fra Picassos og Georges Bra-
ques kubisme, mens August
Mackes ”Stilleben med hjor-
tepude” fra 1911 viser, at
han har kigget kraftigt på
Matisses koloristisk fundere-
de malerier.

Andre gange igen ligner
danskerne og tyskerne påfal-
dende meget hinanden. Så-
vel Erik Hoppes ”Eftermid-

dag. Faxe Ladeplads” fra
1933 som Karl Gatermanns
”Pönitzer See” fra midten af
1920’erne er ekspressive og
næsten ekstatiske naturskil-
dringer, mens både Harald
Giersing i ”Skovinteriør.
Sorø” fra 1915 og Hermann
Max Pechstein i ”Vejkryds”
fra 1919 lukker af for hori-

sonten med monumentale
trægrupper gengivet med en
overvægt af grønne farver
og med en meget kraftig
konturlinje.

Minder om Noldes skæbne
Udstillingen byder også på
et maleri af Franz Radziwill.
En meget interessant kunst-
ner, hvis skæbne kan minde
om Emil Noldes. Begge hav-
de sympatier for den storty-
ske bevægelse (Radziwill del-
tog i krigen som soldat),
begge havde beundrere
blandt nazi-spidserne, og
begge blev opfattet som
”entartet” af andre nazistle-
dere. Radziwills stilleben fra
1932 viser den helt specielle
magiske realisme, som han
udviklede. En stil, som bur-
de have skaffet ham ver-
densberømmelse, hvis det
altså ikke lige var for hans
mildest talt uheldige politi-
ske sympatier.

AF TOM JØRGENSEN
tom.joergensen@jp.dk

P.S. Krøyers maleri er præget af Skagens varme gule lys: 
”Kvinder i haven”, 1891.

Billedkunst: Fuglsang Kunstmuseum viser dansk-tysk kunst fra 1860-1960 på en absolut gedigen udstilling.

Hos Ernst Ludwig Kirschner i ”Sporvogn og tog” fra 1914 er det de
ekspressive penselstrøg og den stærke kolorit, som er i fokus.

I sammenligning med P.S. Krøyers maleri er Ludwig Dettmanns 
”Dilettantinder” fra 1894 knap så impressionistisk og lysfyldt.

Spørgsmålet er nu,
om der er en tydelig
forskel mellem de
danske og de tyske
malerier. Svaret
bliver et både-og.

Udstillingen viser også, at danskerne rent
kunstnerisk bestemt ikke sakker deres tyske
kolleger agterud.
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Takket være et helt nyt 
dansk/tysk museumsar-
bejde får vi på Fuglsang 
adgang til nogle spændende 
værker fra en meget inte-
ressant periode - ekspres-
sionismen - i tysk kunsthi-
storie.

 

Af Karen Klifoth

Ekspressionismen er en ’isme, der ik 
sin ilddåb i Paris med Henri Matisse 
som bannerfører i 1905. Samme år op-
står den tyske variant hos den tyske 
gruppe »Die Brücke« med Ernst Lud-
wig Kirchner i spidsen og som medlem 
ganske kort sås Emil Nolde. 
 I 1911 dannes gruppen »Der blaue 
Reiter«, hvor vi bedst kender Was-
sily Kandinsky, Paul Klee og August 
Macke. Sidstnævnte er et enestående 
malertalent, der døde som kun 27-årig 
i 1914 ved fronten i Frankrig. En stor 
skam for kunsten. 

Med krigen endte samtidig eks-
pressionismen som egentlig periode, 
selvom stilen manifesterede sig ef-
terfølgende, også i Danmark. Det ser 
vi bl.a. hos både Olaf Rude og Harald 
Giersing.

Denne periode skal fremhæves af 
lere grunde: Stilen gør totalt op med 
impressionismens sødmefulde ud-
tryk. Figurerne bliver karikerede. 
Vi ser sorte konturstreger og rene, 
ublandede farver. Værkerne er inspi-
reret af virkeligheden, men »farvet« af 
kunstnerens personlige sindstilstand. 
De perspektiviske regler bliver totalt 
ignoreret, hvilket vi bl.a. ser i August 
Mackes ovale bord med en vidunder-
lig blomsteropstilling fra 1911. Det er 
nærmest malet i et skråt fugleperspek-
tiv. Sådan malede man i middelalde-
ren inden perspektivets opindelse i 
renæssancen. 

Nye konstellationer

Værkerne er ophængt i fem tema-
er; landskaber, børneliv, menneske 
& portræt, by & land, opstillinger & 
blomsterbilleder. Værker vi kender fra 
museets egen samling indgår her i nye 
spændende konstellationer med de ty-
ske, og vi får indblik i 100 års kunstud-
tryk fra 1860 - 1960.  

Max Pechsteins vejkryds i skrigende 
lilla, grønne og blå toner byder os vel-
kommen lankeret af Harald Giersings 
skovparti fra Sorø. Stilen hos begge er 
ekspressionistisk helt tydeligt inspire-
ret af Henri Matisse, men farverne hos 
Giersing er noget mere afdæmpede. 

Til udstillingen, som fortsætter til de 
tyske værkers domicil i Lübeck, er der 
lavet et int katalog, hvor alle billeder 
er beskrevet. Det kan derfor kraftigt 

anbefales, at man kigger i det over en  
kop kafe i cafeen inden rundgangen.

Mange af de tyske navne er ukendt 
for os danskere. Men nogle skal her 
fremhæves: Maria Slavona med to 
landskaber, der viser hendes inspira-
tion fra de franske impressionister, 
Christian Rohlf med et impressioni-
stisk skovmotiv.  Denne stil forlod han 
til fordel for ekspressionismen i sit 
samarbejde med Nolde, og ik som Nol-
de maleforbud af nazisterne. 

En af de helt store ekspressionister, 
Kirchner, er repræsenteret med et 
storby-motiv, der viser udsigten fra 
hans atelier i Berlin. Hans kradse stil 
fremmaner nærmest lyden af de frem-
brusende tog og af en moderne storby.

Under temaet »blomsterbilleder« 
inder vi en af Tysklands store impres-
sionister, Lovis Corinth, med et skønt 
stilleben med roser, syrener og påske-
liljer. Blomster der ikke i Danmark ses 

100 års dansk og tysk 
malerkunst mødes lige nu

P.S. Krøyer, Kvin-
der i haven, 1891.  
Foto: Michael 
Haydn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lovis Corinth; Stilleben 
med roser, syrener og på-
skeliljer; 1911. 



udsprunget samtidigt ! Værket er in-
teressant, fordi det af nazisterne blev 
forbudt og fjernet. Det var for sjusket 
og ufærdigt malet.

Perverst livssyn

Den tyske ekspressionisme vises sjæl-
dent i Danmark. Det skulle da lige 
være for Emil Nolde, der har haft ad-
skillige visninger de seneste par år. 
En sidste grund til at man skal kigge 
godt på flere af de tyske værker er, at 
de af Hitler blev kaldt »degenereret« 
(entartet), d.v.s. de udtrykte nærmest 

et perverst livssyn og var derfor ikke 
egnet for den tyske befolknings blik. 
Kunsten blev med eet meget politisk. 

Denne aversion mod den moderne 
kunst resulterede i, at nazisterne i 
1937 fjernede 19.500 værker, tyske og 
udenlandske, fra de tyske museer. 650 
af disse blev udstillet i München sam-
me år og blev et fantastisk tilløbsstyk-
ke. 

Efterfølgende drog udstillingen 
ud til 11 byer i Tyskland og Østrig til 
skræk og advarsel. Derefter blev vær-
kerne pakket ned og først i 1961 havde 
Tyskland overskud mentalt til at foku-
sere på kunsten med grundlæggelsen 
af samlingen i Düsseldorf.

For denne anmelder var den helt sto-
re overraskelse et helt ukendt værk af 
P.S. Krøyer fra 1891. Det blev allerede 
i 1895 erhvervet af museet i Lübeck og 
har måske ikke her vakt stor opsigt. Vi 
ser Marie og hendes mor i haven til fru 
Bendsens hus. Marie sidder i en ligge-
stol optaget af sit sytøj. Moderen har 
taget symaskinen med ud i det fri. På 
et lille bord ses en flaske hvidvin og to 
glas. Et nærmest selvlysende billede af 
en dansk sommerdag. 

MØDER. Dansk og tysk malerkunst 
gennem 100 år. Fuglsang Kunstmuse-
um til 4. september.

Forleden dag bestod klummistens 
arbejde i at være eksaminator ved 
en hf-eksamen, hvor der kun var to 
studerende, der skulle op. Udbredt 
kollegial misundelse mundede ud 
i, at nogle mente, at klummisten 
havde fået en »rigtig loppetjans«. 
En enkelt formulerede sig dog mere 
nuanceret og sluttede med den be-
tragtning, at »umiddelbart synes 
jeg jo ikke, at det der med lopper 
lyder særlig behageligt, men det 
har måske heller ikke noget med de 
små insekter at gøre?«.

En sådan bemærkning tillader 
klummisten sig at betragte som et 
spørgsmål til sprogklummen, og 
det hurtige svar er: Jo da - en lop-
petjans har noget med lopper at 
gøre. Men egentlig er begge ordets 
sammensætningsled ganske inte-
ressante. Vi starter med lopperne.

Vi skal ikke så langt tilbage i 
historien, før lopper for de fleste 
mennesker var en særdeles nær-
værende plage - og vi ser her bort 
fra, at katte- og hundeejere måske 
vil indvende, at det sandelig stadig 
er tilfældet. Men menneskelopper-
nes udbredthed er årsagen til, at 
der findes ganske mange ordsprog 
og talemåder, hvor lopperne optræ-
der. »Hastværk dur kun til at fange 
lopper«, er et eksempel på sådan et 
gammelt folkeligt visdomsord.

Udsagnsordet at loppe betød den-
gang helt konkret »at fange lopper« 
- formentlig med samme teknik, 
som man kan opleve det som til-
skuer i abegrotterne i Zoo. Men det 
betød også snyde og bedrage. »Min 
ædle Herre blev ganske artigt lop-
pet«, hedder det i en ældre dansk 
tekst.

Ordet fik også hurtigt bibetyd-
ningen »at drive den af«. Det er 
svært at sige hvorfor - måske fordi 
noget arbejde er så let, at man har 

tid til at jagte sine lopper i stedet for 
at slide i det. En anden forklaring 
kan kombinere de to betydninger 
af ordet, for hvis man ikke skal be-
stille noget på en loppetjans, snyder 
og bedrager man jo i en vis forstand 
arbejdsgiveren.

Der er også eksempler på, at ordet 
loppe bruges mere bredt om små-
ting og dimser - for eksempel jeto-
ner til et kortspil og nipsenåle og 
den slags. Mon ikke det er i denne 
betydning, at vi finder baggrunden 
for de loppemarkeder, hvor vi går 
rundt og køber hinandens aflagte 
ting?

Tilbage til loppetjansen: Også 
ordets anden del, tjans, har en pud-
sig historie. Det er det samme ord 
som chance, som er et fremmedord 
i dansk. Men vi har lånt ordet fra 
udenlandsk hele to gange. Første 
gang fra Frankrig - det kan man 
høre på den normale udtale af or-
det: sjangse. Og anden gang fra en-
gelsk i en forbindelse som »nappe 
tjansen«, der betød »udnytte en til-
fældigt opstået mulighed«. I denne 
betydning har ordet bevaret en til-
lempet engelsk udtale.

En tjans havde altså ikke oprin-
delig betydningen job, men ved en 
kobling af betydningerne held og 
tilfælde, der jo begge ligger i ordet 
chance, kom »få en tjans« altså til at 
betyde »få et godt job«.

Senere har denne betydning ud-
viklet sig videre, så det vist i dag er 
sådan, at man kan bruge tjans både 
om et godt og et dårligt job. Ordet er 
altså i sig selv helt neutralt - bortset 
fra at det hører til i den del af det 
danske sprog, som vi kalder slang. 
Det er udpræget talesprog - men det 
bliver det jo ikke dårligere dansk 
af.

Spørgsmål til den ugentlige sprog-
klumme kan sendes til avisen el-
ler direkte til Steen Laursen på 
e-mail-adressen laur@mail.dk. Be-
mærk, at Steen Laursen får mange 
henvendelser hver uge, og at derfor 
ikke alle kan forvente at få svar.
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En rigtig loppetjans

Det kan være en rigitg loppetjans at have en bod, der hurtigt bliver udsolgt, på et lop-
pemarked.  Foto: Mie Neel

Max Pechstein, Vejkryds, 1919. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ernst Ludwig 
Kirchner, Spor-
vogn og tog, 
1914.  

August Macke, Stilleben med hjortepude, 1911. 
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CLAUDIA KNAUER

Büchereidirektorin

Ich weiß im Prinzip, was ein Abseits
ist und sogar, warum man eine Ab-
seitsfalle aufbaut – auch wennman-
che Männer das nicht glauben mö-
gen. Ob ich das dann auf dem Bild-
schirmwirklich erkennenwürde, ist
eine andere Frage. Ich hätte wahr-
scheinlich lieber ein Standbild dazu.

Unnötige Kommentare kann ich
auch abgeben. Das ist der Grund,
warumHardcore-Fußballfans lieber
nicht mit mir zusammen die wichti-
gen Partien anschauen. So habe ich
aber Spaß an der Fußball-Europa-
meisterschaft. Ich halte es nicht mit
demlegendäreTrainerdesFCLiver-
pool und Sozialist Bill Shankly, der
es einmal so formulierte: 'Einige
Menschen glauben, im Fußball geht
es um Leben und Tod. Ich kann Ih-
nen versichern, es geht um viel viel
mehr.' Deshalb wird allen Ernstes in
Großbritannien jetzt der Auftritt
der englischen Nationalmannschaft
in engen Zusammenhang mit der
Volksabstimmung überGroßbritan-
nien und die EU gebracht. Fliegt
England heraus, sieht es nach einem
Brexit aus. So etwas bürdet dem
Fußballspiel zu viel auf.

Dabei gibt das, was sich rund um
das Leder abspielt, durchaus Einbli-
cke in die Kultur der jeweiligen Län-
der – und trägt zu ihrem Image im
Guten wie im Bösen bei. Island hat
perfekt die Rolle die David gespielt
und alle Welt zu Wikingern werden
lassen. Die Russen, die rund um die
Spiele auf die Engländer einprügel-
ten und die Engländer, die ihrerseits
auf das Unschönste austeilten - die
Bezeichnung Fan verdienen sie
nicht - sind Randalebrüder und Kri-
minelle. Sie zeigen eine Un-Kultur.

Sie haben dort nichts zu suchen,
wo gemeinsam gefeiert oder ( je
nach Ausgang) getrauert werden
soll. EinekugelrundeSache sollte ei-
ne gute Fußballkultur sein.

Ich lasse mir den Spaß nicht ver-
derben–nicht von Idiotenundnicht
von Männern, die glauben, Frauen
stellensichuntereinerAbwehrmau-
er etwas aus Steinen vor.

APENRADE/AABENRAA Die deutschen Büche-
reien in Nordschleswig stecken naturgemäß
voller Überraschungen. Denn wer ein Buch
ausleiht, weiß imVorhinein nicht, ob es gefällt,
ob es verstört, verärgert oder vielleicht sogar
langweilt. Auch das soll es geben. Noch größer
aber wird die Überraschung, wenn man gar
nicht weiß, was man eigentlich ausleiht. Also,
ein Buch ist es in jedem Fall. Aber wer ist der
Autor? Geht es umHiebe oder Triebe oder Lie-
be? Die deutsche Zentralbücherei in Apenrade
bietet jetzt Buch-Überraschungen zumAuslei-
hen an. Eine Art Lese-Wundertüte. Dabei weiß
man auch nicht, was man erwischt. Das Gute
dabei ist, dass man auf Wege oder Autoren
kommt, die man sonst nicht aus dem Regal ge-
nommen hätte. Also: Wagemutige vor. Die in
Packpapier eingeschlagenen Bücher können
ganz normal über die Selbstverbucher gescho-
ben und so auch während der Zeiten, zu denen
kein Personal anwesend ist, entliehen werden.
Über Rückmeldungen zu den Büchern freuen
sich die Bibliotheksmitarbeiter. clk

MONTAG 20. JUNI
SO EIN THEATER
Das Theater Møllen führt das Stück „Hvor
Kom Den Fra?“ auf.
Theater Møllen, Hadersleben, 20 Uhr

DIENSTAG 21. JUNI
SOMMERKONZERT
Konzert mit dem Scherrebeker Kirchenchor.
Kirche zu Scherrebek, 19 Uhr

REVUE-SOMMER
Die diesjährige Sønderborg Revy ist sowohl
beimPublikumals auchbeiMedienvertretern
gut angekommen. AmDienstag geht es wei-
ter – eine Übersicht über alle Vorstellungen
bis zum 23. Juli lesen Sie auf
www.sommerrevy.dk
Sonderburger Theater, 20 Uhr

MITTWOCH 22. JUNI
LOKALE KRIMIS
Das dritte Band der Krimis in und um Flens-
burg ist erschienen.DerAutorDieterH.Neu-
mann stellt ihn vor.
Zentralbücherei Apenrade, 19 Uhr

NORDISCHER FOLK
Das Preisgekrönte Trio Mio mit Kristine
Heebøll, Jens Ulvsand und Peter Rosendal
spielt dänisch-schwedische Volksmusik.
Café Ellegaard, Sommerstedt, 19.30 Uhr

DONNERSTAG 23. JUNI
ES IST KLØFTEN-ZEIT
Es ist endlich wieder soweit: Das diesjährige
Kløften Festival präsentiert an drei Tagen u.a.
Kim Larsen, Lars Lilholt, Lis Sørensen,
Gnags, Queen Machine (Foto), Saybia, Go
Go Berlin, DAD, Johnny Madsen, 10CC.
Parkanlage Kløften, Hadersleben von
Donnerstag bis Sonnabend.

LIEDERMACHER AM LAGERFEUER
Sonnenwendfeier mit dem vielseitigen däni-
schen Liedermacher Thomas Kjellerup.
Stampenborg, Rothenkrug, 18.30 Uhr

KONZERT AN DER MÜHLE
Sankthans-Konzert mit musikalischen
Darbietungen.
Törning Mühle, Woyens, 18.30 Uhr

SANKTHANS-KONZERT
Klassisches Konzert mit dem Sønderjyllands
Symfonieorchester zur Sonnenwende. Hen-
rik Schäfer dirigiert, während Toke Møldrup
Cello spielt. Auch Filharmonisk Kor wirkt mit.
Alsion 2, Sonderburg, 19.30 Uhr

FREITAG 24. JUNI
KARNEVAL IN HADERSLEBEN
Buntes Hadersleben: Neben dem Kløften
Festival feiert die Stadt auch Karneval. Be-
ginn imDammpark, danachUmzug durch die
Stadt bis Kløften.
Dammpark, Hadersleben, 9-15 Uhr

SONNABEND 25. JUNI
PP AUF DEM MARKT
DieShop iCity veranstaltet imLaufe des Jah-
resgemeinsammitSpotlightunddemMusik-
rat acht Konzerte auf den Marktplätzen der
Stadt. Diesmal tritt die Band PP Tough auf.
Großer Markt, Apenrade, 11 Uhr

SONNTAG 26. JUNI
JAZZ IM WALD
Die Bühne im Tingleffer Stadtwald ist so et-
waswie einGeheimtipp für Freunde derMu-
sik. Diesmal holt das Tingleff Forum die Kan-
sas City Stompers – über die Jahre eine der
bekanntesten Jazzbands Dänemarks. Sän-
gefrin Rikke Mølgaard begleitet die Band.
Freiluftbühne, Tingleff, 19 Uhr

Begegnungen. Dänische und deutsche Malerei 1860-1960 im Museum Fuglsang auf Lolland

NORDSCHLESWIG/LOLLAND Viele Jah-
re nach ihremTod begegnen sich die be-
deutenden Maler Max Pechstein aus
Deutschland und sein dänischer Kollege
Harald Giersing. Zwei Landschaftsbil-
der der beiden Künstler, nebeneinander
aufgestellt, fordern die Betrachter zum
Vergleich auf.
Die beiden Werke sind Teil der Aus-

stellung „Begegnungen. Dänische und
deutsche Malerei 1860-1960”. 68 Ge-
mälde, Seit an Seit, von deutschen und
dänischenKünstlern, repräsentieren ge-
meinsam 100 Jahre Kunstgeschichte.
Paarweise fordern sie zum Vergleich auf.
So lassen sich überraschende Gemein-
samkeitenundUnterschiede inderkünst-
lerischen Auffassung erforschen – in ver-
schiedenen Genres, wie zum Beispiel
Landschaftsmalerei, Porträt und Stillle-
ben.
Die Ausstellung „Begegnungen. Däni-

sche und deutsche Malerei 1860-1960”
entstand aus der Zusammenarbeit des
Fuglsang Kunstmuseum mit dem Muse-
um Behnhaus Drägerhaus in Lübeck. Sie
spiegeltauchdenDialogderbeidenKunst-
museen wieder, die jeweils die Hälfte der
ausgestellten Werke beisteuerten. Beide

KunstmuseenverfügenüberSammlungen
mit Werken regionaler und internationa-
ler Künstler. Von dänischer Seite sind un-
ter anderem Gemälde von Anna Ancher,
L.A. Ring, Olaf Rude und Jais Nielsen zu
sehen, von deutscher Seite Gemälde von
Gotthard Kuehl, Ernst Ludwig Kirchner,
Max Pechstein und Lovis Corinth.
DiebeidenMuseenarbeiten innerhalbdes
neuen deutsch-dänischen Kulturprojekt
Interreg-Nordmus zusammen. Mit Nord-
muswollendiePartner inderdeutsch-dä-
nischen Grenzregion verschiedene Pro-
jekte realisieren, dieüberdie fachlicheZu-
sammenarbeithinausauchdazubeitragen
sollen, den Besuchern, Touristen und

SchulklasseneinenbesserenEindruckvon
der grenzübergreifendenRegionzugeben
und von den kulturellen Möglichkeiten
beiderseits der Grenze. „Am Fuglsang
Kunstmuseum sind wir sehr stolz darauf,
dasswiralsersteeinErgebnisunsererneu-
en deutsch-dänischen Kulturzusammen-
arbeitpräsentierendürfen.Es ist einesehr
spannende Aufgabe, gemeinsam mit den
deutschen Kolleginnen und Kollegen das
grenzübergreifendeKulturlebenzuentwi-
ckeln. Das Resultat wird hoffentlich viele
Bürger und Touristen sowohl in Nord-
deutschland als auch im südlichen Däne-
mark erfreuen“, sagt Museumsdirektorin
AnneHøjer Petersen. hm

JacobHelbo Jensen (Kurator), AnneHøjerPetersen (Direktorin FuglsangKunstmuseum),UllaSchaltz (DirektorinMuseumsLolland-Falster,
Leadpartner) und Dirk Keil (Projektleiter NORDMUS) eröffnen die Ausstellung (v.l.n.r.) MUSEUM LOLLAND FALSTER

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INFORMATIONEN ZUR AUSSTELLUNG

Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, 4891 Toreby, Lolland
Öffnungszeiten, Preise undweitere Informationen: www.aabne-samlinger.dk/fuglsang-
kunstmuseum
Vom 23. September 2016 bis zum 31. Dezember ist die Ausstellung dann im Museum
Behnhaus Drägerhaus in Lübeck zu sehen
Nordmus ist ein süddänisch-norddeutschesMuseumsnetzwerk das derzeit aus fünf dä-
nischen und fünf deutschen Partnern besteht, die insgesamt 53 Ausstellungsstätten in
der gesamten Region repräsentieren.
Das Projekt wird durch das Programm Interreg Deutschland-Dänemark mit Mitteln des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

MIDDELFART Hindsgavl Slot auf Fünen,
unweit Middelfart gelegen, ist Ort und
Namensgeber des Hindsgavl Festivals,
das 2016 indie 48. Saison geht. ZehnTa-
ge, vom 4. bis zum 14. Juli spielen nach-
gefragte internationale Künstler klassi-
sche Musik. „Ohne zu zögern können
wir sagen, dassman keine vergleichbare
Qualität so vielen Konzerten in einer so
kurzer Zeit irgendwo in Dänemark fin-
det“, sagt Bernard Villaume stolz. Der
Leiter des Festivals konnte in diesem
Jahr vieledeutscheKünstler fürdasFes-
tival am kleinen Belt gewinnen. Mit da-
bei sind unter anderemder PianistMar-
tin Helmchen, die Violinistin Isabelle
Faust sowie die Sopranistin Christiane
Karg. Viele der Künstler treten zum ers-
ten Mal in Dänemark auf. Dieser Um-
stand macht das Festival für Bernard
Villaumebesonders: Es präsentiert dem
Publikum die neuesten Stars der Szene.
Für die meisten Konzerte gibt es noch
Karten. Weitere Informationen unter
www.hindsgavlfestival.dk. hm

Kul turkommentar

Kugelrunde
Kultur

Die Kul turwoche

Überraschung im Buchregal

Kunst im Vergleich
verblüfft und erfreut

Hindsgavl Festival:
Klassik ab 4. Juli

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kultur
Nordschleswig – Dänemark
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RESTAURANT VINKÆLDEREN
SLOTSGADE 22A

4800 NYKØBING FALSTER

REVYMENU
2 retter 265,-  /  3 retter 345,- 

Se menuen på www.restaurantvinkaelderen.dk

SERVERES ALLE REVYDAGE KL. 17.00 - 19.00

BESTIL BORD PÅ TLF. 54 85 09 10
reservation@restaurantvinkaelderen.dk

www.restaurantvinkaelderen.dk

A LA CARTE  -  SELSKABER  -  MAD UD AF HUSET

MESSEN ER ÅBEN:
LØRDAG 25. JUNIKL. 10.00-20.00
SØNDAG 26. JUNIKL. 10.00-17.00

BØTØ RINGVEJ 2E · MARIELYST  

ENTRÉ

25 KR.
(For alle over 15 år)

Ved køb af et spil mini-,

fodbold- eller frisbeegolf

refunderes entrébilletten.

BIL + LIVSSTILSMESSE

25.-26. JUNI

MENU
2 slags kød, 2 slags kartol er, 

2 salat og l ute

Pris ved 10 pers.  ...........................109,-
LUX MENU
3 slags kød, 3 slags kartol er, 3 slags 

salat og l ute. Forret

Pris ved 10 pers.  ...........................159,-
FEINSCHMECKER MENU
5 slags kød, 3 slags kartol er, 3 slags 

salat og l ute. Forret og dessert

Pris ved 10 pers.  ...........................199,-

KONTAKT DELIKATESSEN PÅ TELEFON 54 84 18 25N
Y
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MAD UD AF HUSET FRA DELIKATESSEN

Køb din vin 

sammen med 

en menu og få

10% RABAT!

Uåbnede fl asker 

tages selvfølgelig 

retur!

Afhentning i
hele butikkens

åbningstid!

Slotsbryggen 9 - Nykøbing F. 54 85 21 23

REVY MENU 2016
9. juni - 27. august fra kl. 16.45

FORRETTER (kr. 80,-) 
Ægte sortfodsskinke fra Spanien 

eller varmrøget laks/flødestuvet spinat

HOVEDRETTER (kr. 256,-)
Kalvesteak m. kold frisk mixet salat eller 

gl.dags engelsk bøf m/bløde løg, hjemmelavet agurkesalat.
Begge retter serveres med nye ”danske”

DESSERT (kr. 52,-)   Irish Coffée eller isdessert
Pr. pers. incl. velkomstdrink  

- 1 gl. husets hvidvin - 1/2 fl. husets rødvin

Kr. 425,- 

Kejserindens Gryder A/S · Hersstedøstervej 27 - 29 
2620 Albertslund · tlf. 21666630 · www.kejserindens-gryder.dk

Med venlig hilsen
Steen og Lone Larsen

Sommerbuffet

Kejserindens Gryder

Ring gerne for 

bestilling på 

Tlf. 28 88 81 39

 Kr. 275,-
pr. kuvert (min. 20 kuverter)

Menuen Kan klares uden kok

kr. 40,- 
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GÅSETORVET 5 · 

4760 VORDINGBORG. · TLF. 5586 7090

WWW.SLAGTERBEIEROGKNUDSEN.DK

Alle råvarer

er af fineste

kvalitet

Alle menuer 

min. 10 

couv.

Helstegt kalveculotte 
Fyldt unghanebryst med krydderl ødeost 
Hertil ovnbagte l ødekartol er Små krydderstegte kartol er
Hjemmelavet broccolisalat med bacon. 
Lækker grønsalat med frugt og græskarkerner                                                                                   

Pr. couvert  ..................   99,-

Slagter
BEIER       & KNUDSEN A/S

Helstegt oksemørbrad. 
Nyrøget glaseret skinke. 
Fyldt unghanebryst med krydderurte-l ødeost. 
Små hjemmelavede frikadeller.
Tilbehør: Flødekartol er, små krydderkartol er, hj.lavet 
karto� elsalat pyntet med frisk purløg. 
Hj. lavet broccolisalat pyntet med bacontern, dressing, 
kraftig brun sauce og grov l utes.

Pr. couvert  ................  148,-

Menu 1

Forårsmenu 2016

Min. 10 couvert. 

Pr. couvert  ..................   99,-

Beiers Favorit Menu

FORLYSTELSER
- OPLEVELSER FOR ALLE SANSER

Igen i år er der kreative fa-
milieworkshops på Fuglsang 
Kunstmuseum mandag 27. 
juni til og med torsdag 30. 
juni fra 11 til ca. 13.15, hvor 
børn og deres voksne kan ud-
folde deres kreative talenter. 

Først inviteres deltagerne 
med ind i sommerens fl otte 
særudstilling “MØDER. 
Dansk og tysk malerkunst 
1860-1960”, og bagefter skal 
de lave sjov billedkunst i læk-
re materiale i det nye kreative 
værksted KUMUS.

Der er plads til 20 deltage-
re pr. dag efter først til mølle-
princippet. 

Tilmelding skal ske til 
post@fuglsangkunstmuse-
um.dk eller tlf. 54 78 14 14.

Det koster 25 kr. pr. del-
tager, og museets formidler 
Guri Skygge Andersen er 
med i hele forløbet. 

Familie
workshop

Det gælder om at være klar til 
kamp, når du går i biografen 
på Slotsbryggen på torsdag. 

Her er der nemlig premi-
ere på Independence Day 2: 
Resurgence.

Vi vidste, at de ville 
komme tilbage. Efter Inde-
pendence Day redefi nerede 
genren, leverer dette næste 
kapitel en global katastrofe 
af utrolige dimensioner. Ved 
brug af rumvæsenernes egen 
teknologi har alle klodens 
nationer samarbejdet om et 
enormt forsvarsprogram for 
at beskytte jorden. Intet kan 
dog forberede os på rumvæ-
senernes avancerede og hidtil 

usete styrke, og kun opfi nd-
somhed og snilde kan redde 
os fra udryddelsens rand...

Lidt mere stilfærdigt går 
det for sig i ugens anden 
premierefi lm - Den Lille Grå 
Traktor Fergie. Den handler 
om Gustav, der er på som-
merferie med sin familie på 
landet. Her møder han de 
sjove landmænd på nabo-
gården; Goggen, Grynet og 
Gamlefar. Men den allerbed-
ste nabo er den lille grå trak-
tor Fergie, som bliver hans 
nye bedste ven.

Søndag 26. juni kl. 13.30 
er der ligeledes biograffi  lm 
for børn på plakaten i Nor-

disk Film Biografer Nykø-
bing - her vises tre Disney 
Junior fi lm - Jake og Pira-
terne fra Ønskeøen, Mickeys 
Klubhus: Troldmanden fra 
Dizz og Sofi a den første: Der 
var engang en prinsesse - pri-
sen er 50 kr. pr. billet.

“Vi vidste, de ville komme tilbage”
Torsdag er Independence Day tilbage, og familiens mindste kan glæde sig til 
Den Lille Grå Traktor Fergie.

Endnu engang må menneskeden tage kampen op mod de udspekulerede rumvæsner i Independence 
Day 2.
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Fra 1. juli åbent alle ugens dage
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Rugbrød

Kager

-og meget 

mere...
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Sie die richtige 

Levende agn/ormLevende agn/ormLevende agn/orm
Lebend köderLebend köderLebend köder
 für angeln. für angeln. für angeln.

 ■ // Das Kunstmuseum Fuglsang 
ist eines der wenigen breit auf-
gestellten Kunstmuseen in der 
Verwaltungsregion Seeland. Es 
wurde von dem englischen Archi-
tekten Tony Fretton entworfen. 
Sein markantes Gebäude schaft 
einen einzigartigen Rahmen für 

die bedeutende Sammlung dän-
ischer Kunst aus dem Zeitraum von 
1780–1960, aus dem hier Gemälde, 
Skulpturen und Kunstwerke auf Pa-
pier ausgestellt sind. Laufend sind 
hier Sonderausstellungen sowie 
die eigenen Sammlungen des Mu-
seums zu sehen. Das Kunstmuseum 

Fuglsang liegt sehr schön, und das 
preisgekrönte Museumsgebäude 
bildet zusammen mit seiner Kunst  
und seinem Standort einen har-
monischen Dreiklang. 

Sommerausstellung 2015: Eichen 
können sehr alt werden. Älter als 
der dänische König Gorm der Alte 

und das Königreich Dänemark. In 
ihren Jahresringen halten sie die 
Geschichte fest. Was diese Bäume 
nicht alles gesehen haben! Der bil-
dende Künstler Ole Lejbach und 
der Schriftsteller Jens Blendstrup 
haben auf ihrer Suche nach alten 
dänischen Eichen das ganze Land 

bereist. Das Wesen der einzelnen 
Bäume haben sie in der Ausstellung 
EICHEN-EXPEDITIONEN in Wort und 
Bild zum Ausdruck gebracht. Die 
Ausstellung ist bis zum 30. August 
geöfnet.

KUNSTMUSEUM FUGLSANG
Einmalige dänische Kunst inmitten der Natur

 ■ // Fuglsang Kunstmuseum 
er et af landets ældste kun-
stmuseer med en væsentlig 
samling af dansk billedkunst 
fra ca. 1780 – 1980. Vi viser 
altid et udvalg af egne kun-
stværker samt skiftende 
særudstillinger, der favner 
mange forskellige kunstnere, 
emner og perioder.

Museets prisbelønnede 
arkitektur er i smuk samklang 
med det stemningsfulde her-
regårdsmiljø og de natur-
skønne omgivelser, som bl.a. 
tæller Fuglsang Have, et ud-
strakt godslandskab og den 
fredede strandeng, Skejten, 
ud mod Guldborgsund. 

Caféen frister med læk-
kerier til frokost eller kafe 
og museumsbutikken sæl-
ger udvalgte design- og kun-
startikler, bøger, legetøj og 

lokale delikatesser. Café og 
butik kan besøges uden at 
betale entré.

Museet har forskellige in-
spirerende tilbud til fami-
lier, bl.a. gratis aktivitetsark, 
der inddrager børn og vok-
sne i kunstens forunderlige 
verden. Den store plæne 
udenfor indbyder til leg, og 
man kan også gå på opda-
gelse i Fuglsang Have med 
bl.a. en kæmpestor tuja’hule’. 
Børn og unge har gratis ad-
gang til museet.

Sommerens udstilling 2016: 
’Møder / Begegnungen. Dan-
sk og tysk malerkunst 1860-
1960’ er et fællesprojekt med 
Museum Behnhaus Dräger-
haus i Lübeck, hvor der åbnes 
op for de to kunstsamlingers 
skatkamre til glæde for et 
gensidigt dansk/tysk publi-

kum.  Udstillingen giver gen-
nem værkernes dialog mu-
lighed for at gå på opdagelse 
og udforske ligheder og 
forskelle i udtryk og indtryk. 
Vises 10. juni - 4. september.

FUGLSANG KUNSTMUSEUM
Alle tiders dansk kunst midt i naturen

ÅBENT: / 
ÖFFNUNGSZEITEN:
Alle ugens dage / 
Täglich 10.00 – 17.00, 
onsdag/Mittwoch 10.00-
20.00 

ENTRÉ: 
Voksne/Erwachsene 75 
kr., Børn/Kinder u. 18 år/
Jahren gratis

ADRESSE/LAGEPLAN: 
Nystedvej 71, Toreby L
www.fuglsangkunstmu-
seum.dk
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To kunstsamlingers skatkamre

”Møder/Begegnungen. Dansk 

og tysk malerkunst 1860-

1960’”.

Sådan er titlen for somme-

rens særudstilling, der frem til 

4. september kan ses på Fugl-

sang Kunstmuseum.

Udstillingen er et fællespro-

jekt med Museum Behnhaus 

Drägerhaus i Lübeck, hvor der 

åbnes op for de to kunstsam-

lingers skatkamre til glæde 

for et gensidigt dansk og tysk 

publikum.  

Udstillingen giver gennem 

værkernes dialog mulighed 

for at gå på opdagelse og ud-

forske ligheder og forskelle i 

udtryk og indtryk.

Fuglsang 

Kunstmu-

seum er et 

af landets 

ældste kunst-

museer med 

en væsentlig 

samling af 

dansk billed-

kunst fra ca. 1780 til 

1980. Der vises altid et udvalg 

af egne kunstværker samt 

skiftende særudstillinger.

Museets prisbelønnede ar-

kitektur er i smuk samklang 

med det stemningsfulde 

herregårdsmiljø og de na-

turskønne omgivelser, som 

tæller Fuglsang Have og den 

fredede strandeng, Skejten.

Caféen frister med lækkerier 

til frokost eller kaf e og muse-

umsbutikken sælger udvalgte 

design- og kunstartikler, lege-

tøj og lokale delikatesser. Café 

og butik kan besøges uden at 

betale entré.

Museet har inspirerende til-

bud til familier, bl.a. gratis 

aktivitetsark, der inddrager 

børn og voksne i kunstens 

forunderlige verden. Den 

store plæne udenfor indby-

der til leg, og man kan også 

gå på opdagelse i Fuglsang 

Have med bl.a. en kæmpestor 

”tuja’hule”.

Die Schatzkammern        

     zweier Kunstsammlungen

„Møder/Begegnungen. Dä-

nische und deutsche Malerei 

1860-1960“. 

So lautet der Titel der Sonde-

rausstellung dieses Sommers, 

die bis zum 4. September im 

Kunstmuseum Fuglsang zu se-

hen ist. 

Die Ausstellung wird zusam-

men mit dem Museum Behn-

haus Drägerhaus in Lübeck in 

einem Gemeinschaftsprojekt 

veranstaltet, bei dem die beiden 

Kunstsammlungen zur Freude 

eines deutsch-dänischen Pub-

likums ihre Schatzkammern 

öf nen. 

Der Dialog zwischen den Wer-

ken der Ausstellung lädt dazu 

ein, auf Entdeckung zu gehen 

und Gemein-samkeiten und 

Unterschiede im Ausdruck und 

in der Wirkung zu erforschen.  

Das Kunstmuseum Fuglsang 

gehört zu den ältesten däni-

schen Kunstmuseen und beher-

bergt eine bedeutende Samm-

lung dänischer bildender Kunst 

aus den Jahren von etwa 1780 

bis 1980. Das Museum zeigt 

immer eine Auswahl eigener 

Kunstwerke sowie wechselnde 

Sonderausstellungen. 

Das für seine Architektur preis-

gekrönte Museumsgebäude  

bildet einen harmonischen 

Dreiklang mit der stimmung-

svollen Atmosphäre des Her-

rensitzes und der schönen 

umliegenden Natur mit dem 

Garten von Fuglsang und der 

unter Naturschutz stehenden 

Strandwiese Skejten. 

Im Café i ndet der Besucher 

verlockende Leckereien für ein 

kleines Mittagessen oder zum 

Kaf ee und im Museumsladen 

kann man ausgewählte De-

sign- und Kunstgegenstände, 

Spielsachen und heimische 

Delikatessen erwerben. Ein Be-

such von Café und Museumsla-

den ist ohne Eintritt möglich. 

Das Museum hat inspirierende 

Angebote für Familien, u.a. ko-

stenlose Aktivitätsbögen, die 

die Kinder und die Erwachse-

nen mitnehmen in die wunder-

bare Welt der Kunst. Vor dem 

Museum lädt der große Rasen 

zum Spielen ein und man kann 

auch im Garten von Fuglsang 

auf Entdeckungstour gehen. 

Hier bei ndet sich u.a. eine          

riesengroße Thuja-Höhle.    
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UCSJ i Nykøbing har fra næste ansøgningsrunde yderligere otte pladser på sygeplejerskeuddannelsen. ARKIVFOTO: ANDERS LAURIDSEN

NYKØBING  University 
College Sjælland, 

UCSJ, udvider antallet af 
pladser til sygeplejerske-
studiet. Det er godt nyt for 
UCSJ-afdelingen i Bispe-
gade i Nykøbing, der kan 
se frem til yderligere otte 
pladser på studiet. 

Dermed er der plads til 
65 sygeplejerskestuderen-
de på Nykøbing-afdelin-
gen ved næste ansøgnings-
runde med frist 5. juli.

Med ankomsten af yderli-
gere otte pladser på uddan-
nelsen bliver fordelingen 
af de pladser også ændret. 
Sygeplejerskeuddannel-
sen er på nuværende tid 
normeret til 57 pladser i 
Nykøbing, og 35 af dem 
har studiestart i septem-
ber, mens de resterende 22 
starter i februar.

33 sommer og 32 vinter

For fremtiden vil pladserne 
være fordelt med 33 stude-
rende til sommerstart og 
32 til vinterstart. 

Det er derfor samtidig 
blevet nemmere at søge ind 
til vinteroptaget i februar, 
og UCSJ anbefaler også, 
at man søger uddannelsen 
med start både sommer og 

vinter.
- Region Sjælland op-

lever lige nu udvikling i 
beskæftigelse og tilfl yt-
ning, og skal den udvikling 
fortsætte, er det selvsagt 
utroligt vigtigt at have et 
velfungerende sundheds-
væsen. Vi ved, at stude-
rende meget ofte bliver i 
det område, hvor de er ud-
dannet, så er det vigtigt, at 
vi tildeler studiepladserne 
i de områder, hvor de skal 
arbejde, forklarer direk-
tør i Sundhed og Social i 
UCSJ, Hanne Fischer. 

- Der er mange gode 
grunde til at blive syge-
plejerske. Jobsikkerhed, 
spændende arbejde og 
masser af muligheder for 
at søge nyt arbejde er bare 
nogle af de fordele, der føl-
ger med, siger hun.

50 ekstra pladser i alt

I alt udvider UCSJ sygeple-
jerskeuddannelsen med 50 
pladser, der fordeles blandt 
de fi re UCSJ-afdelinger i 
Region Sjælland. 

En af grundene til, at 
UCSJ udvider skal fi ndes i, 
at Center for Regional- og 
Turismeforskning i april 
2015  har beregnet, at der 

med den nuværende ud-
dannelseskapacitet i 2020 
vil mangle 1.030 ekstra 
fuldtidsansatte med en 
mellemlang videregående 
sundhedsuddannelse alene 
i Region Sjælland. 

Den efterspørgsel kan 
ikke dækkes ind fra de øv-
rige regioner, da der også 
her vil være mangel på sy-
geplejersker. Region Sjæl-
land er samtidig udfordret 
af, at fl ere studerende og 
færdiguddannede hellere 
søger mod hovedstaden 
end i den modsatte ret-
ning. 

Mangel i hele landet

Center for Regional- og 
Turismeforskning forven-
ter en mangel på sygeple-
jersker over hele landet på 
cirka 4.108 personer.

- I UCSJ lever vi med, 
at hovedstadsområdet til-
trækker en del af de syge-
plejersker, der er uddannet 
i Region Sjælland, og vi har 
også mange studerende, 
der bor i hovedstadsområ-
det og pendler til studieste-
det. Derfor kan man ikke 
regne med, at samtlige 50 
nye studerende bliver til 
glæde for regionen, fortæl-

ler Hanne Fischer.

PETER LEVINSEN HANSEN
plh@ftgruppen.dk

Der bliver plads til 65 sygeplejerskestuderende lokalt i næste runde

Flere pladser til nye 
sygeplejerskestuderende

- Vi ved, at studerende meget ofte bliver i det område, hvor de er uddannet, så er det vigtigt, 
at vi tildeler studiepladserne i de områder, hvor de skal arbejde, forklarer Hanne Fischer

n
o
te
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NYKØBING  I aften klokken 19.30 giver 
duoen Undertoner koncert i Klosterkir-
ken. Ensemblet består af cellisten Julie 
Tandrup Kock og kontrabassisten Joel 
González og blev dannet i 2012 med 
det formål at indvie publikum i den for-
underlige verden af de dybeste stryge-
instrumenter. Her får celloen lov til at 
udfolde sig som det bærende melodiin-
strument, mens bassen lægger bunden. 
Resultatet er et dybt og varmt klangbil-
lede. Musikken spænder over de origi-
nale værker skrevet for besætningen, 
såsom Rossini, Haydn, Pleyel, Schnit-
tke og Xenakis til nye arrangementer af 
folkemelodier fra forskellige verdens-
hjørner med særligt fokus på nordisk, 
keltisk og latinamerikansk folkemusik. 
Der er gratis adgang til arrangementet.

KUNSTNERISK WORKSHOP
FUGLSANG  På Fuglsang Kunstmuseum 
er der i denne uge familieworkshop fra 
klokken  11.00-13.15. Museets formid-
ler Guri Skygge Andersen inviterer in-
denfor til kunst i børnehøjde. Børn og 
voksne bliver først inviteret med ind i 
sommerens fl otte særudstilling “MØ-
DER. Dansk og tysk malerkunst 1860-
1960,” og bagefter skal de lave sjov bil-
ledkunst i lækre materialer i det nye 
kreative værksted KUMUS. Der er én 
workshop om dagen, og der er plads 
til 20 deltagere pr. dag efter “først til 
mølle”-princippet. Tilmelding skal ske 
til post@fuglsangkunstmuseum.dk el-
ler tlf. 5478 1414.

SHELL HEDDER NU INGO
NYKØBING  Shell-tanken på Gåbensevej 
kunne i weekenden igen åbne efter 
to lukkedage, dog med en ændring af 
navnet til Ingo, tidligere kendt som  Jet. 
Ejerskiftet sker som følge af, at Shell-
koncernen sidste år solgte deres tank-
stationer til canadiske Alimentation 
Couche-Tard, der også er ejer af de dan-
ske Statoil-tanke.

UNDERTONER I KIRKEN
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Kom med os på en 
spændende  
tidsrejse

Danish Research- & Discovery Centre  

for Early Technology and Craftsmanship
www.middelaldercentret.dk

Velkommen til  
vores 25 års jubilæumssæson
Vi har over 100 ridderturneringer og hver dag  
afskyder vi verdens største krigsmaskine.

Besøg Middelaldercentret, Den Magiske Skov og  
Middelalder Teknologiparken på samme billet. 

1. maj - 30. september og i uge 42

Ved Hamborgskoven 2  ·  DK-4800 Nykøbing Falster  ·  54 86 19 34

25
YEARS

 ■ // Das Kunstmuseum Fugl-
sang gehört zu den ältesten 
dänischen Kunstmuseen und 
beherbergt eine bedeutende 
Sammlung dänischer bil-
dender Kunst aus den Jahren 
von etwa 1780 – 1980. Das 
Museum zeigt immer eine 
Auswahl eigener Kunstwerke 
sowie wechselnde Sonder-
ausstellungen über viele ver-
schiedene Künstler, Themen 
und Epochen. 

Das für seine Architektur 
preisgekrönte Museums-
gebäude  bildet einen har-

monischen Dreiklang mit 
der stimmungsvollen Atmo-
sphäre des Herrensitzes und 
der schönen umliegenden 
Natur, in der man u.a. den 
Garten von Fuglsang, die 
ausgedehnten Ländereien 
des Herrensitzes sowie Ske-
jten mit seiner unter Natur-
schutz stehenden Strandwi-
ese am Guldborgsund indet.   

Im Café indet der Besuch-
er verlockende Leckereien 
für ein kleines Mittagessen 
oder zum Kafee und im 
Museumsladen kann man 

ausgewählte Design- und 
Kunstgegenstände, Bücher, 
Spielsachen und heimische 
Delikatessen erwerben. Ein 
Besuch von Café und Muse-
umsladen ist ohne Eintritt 
möglich. 

Das Museum hat verschie-
dene inspirierende Ange-
bote für die ganze Familie, 
u.a. kostenlose Aktivitätsbö-
gen, die Kinder und Erwach-
sene mitnehmen in die wun-
derbare Welt der Kunst. Vor 
dem Museum lädt der große 
Rasen zum Spielen ein und 

im Park von Fuglsang, in dem 
sich u.a. eine riesengroße 
Thuja-Höhle beindet, kann 
man auf Entdeckungstour 
gehen. Für Kinder und Ju-
gendliche ist der Eintritt ins 
Museum frei.   

DIE AUSSTELLUNG DES 
SOMMER
Trägt den Titel ’Møder / BE-
GEGNUNGEN’. Dänische und 
deutsche Malerei 1860-1960’ 
und wird zusammen mit 
dem Museum Behnhaus Drä-
gerhaus in Lübeck in einem 

Gemeinschaftsprojekt veran-
staltet, bei dem die beiden 
Kunstsammlungen zur Freu-
de eines deutsch-dänischen 
Publikums ihre Schatzkam-
mern öfnen. Der Dialog 
zwischen den Werken lädt 
dazu ein, auf Entdeckung 
zu gehen und Gemeinsam-
keiten und Unterschiede im 
Ausdruck und in der Wirkung 
zu erforschen. Die Ausstel-
lung ist vom 10. Juni bis zum 
4. September zu sehen. 

KUNSTMUSEUM FUGLSANG

 ■ // Fuglsang Kunstmuseum 
er et af landets ældste kun-
stmuseer med en væsentlig 
samling af dansk billedkunst 
fra ca. 1780 – 1980. Vi viser 
altid et udvalg af egne kunst-
værker samt skiftende særud-
stillinger, der favner mange 
forskellige kunstnere, emner 
og perioder.

Museets prisbelønnede 
arkitektur er i smuk sam-
klang med det stemnings-
fulde herregårdsmiljø og de 
naturskønne omgivelser, som 
bl.a. tæller Fuglsang Have, et 
udstrakt godslandskab og 
den fredede strandeng, Skej-

ten, ud mod Guldborgsund.  
Caféen frister med lækkerier 
til frokost eller kafe og mu-
seumsbutikken sælger udval-
gte design- og kunstartikler, 
bøger, legetøj og lokale de-
likatesser. Café og butik kan 
besøges uden at betale entré.

Museet har forskellige in-
spirerende tilbud til familier, 
bl.a. gratis aktivitetsark, der 
inddrager børn og voksne i 
kunstens forunderlige verden. 
Den store plæne udenfor  
indbyder til leg, og man 
kan også gå på opdagelse i 
Fuglsang Have med bl.a. en 
kæmpestor tuja’hule’. Børn 

og unge har gratis adgang til 
museet.

SOMMERENS UDSTILLING
’MØDER / Begegnungen. 
Dansk og tysk malerkunst 
1860-1960’ er et fællespro-
jekt med Museum Behnhaus 
Drägerhaus i Lübeck, hvor der 
åbnes op for de to kunstsam-
lingers skatkamre til glæde 
for et gensidigt dansk/tysk 
publikum.  Udstillingen giver 
gennem værkernes dialog 
mulighed for at gå på opda-
gelse og udforske ligheder og 
forskelle i udtryk og indtryk. 
Vises 10. juni - 4. september.

FUGLSANG KUNSTMUSEUM
ÅBENT HELE ÅRET
Højsæson:
Juli – august: åbent alle 
dage kl. 11 – 17, 
dog onsdag til kl. 20

Entré: 
75 kr. Gratis u/26 år
Café og butik kan besøges 
uden entrebillet. 
Museet er handicapven-
ligt og medlem af mærke-
ordningen ’God Adgang’
Fuglsang Kunstmuseum, 
Nystedvej 71, 
4891 Toreby Lolland
Tlf. 5478 1414
www.
fuglsangkunstmuseum.dk

GANZJÄHRIG GEÖFFNET
Hauptsaison: 
Juli – August: täglich von 
11-17 Uhr geöfnet, 
Mi jedoch bis 20 Uhr

Eintritt:
75 DKK. 
Unter 26 J. Eintritt frei 
Besuch von Café und 
Museumsladen auch ohne 
Eintrittskarte möglich

Das Museum ist barriere-
frei und besitzt die dänis-
che 
’Zugänglichkeitsmarke’. 
Fuglsang Kunstmuseum, 
Nystedvej 71, 
4891 Toreby Lolland
Tel.: +45 5478 1414 
www.
fuglsangkunstmuseum.dk



ONSDAG 20. JULI 2016 : FOLKETIDENDE6 NYKØBING
GULDBORGSUND-REDAKTIONEN

TRICKTYVE PÅ SPIL
NYKØBING  Et par tricktyve har i sidste 
uge været på spil hos en gammel kvin-
de, der bor på Thorsensvej.
Mellem onsdag 14. og søndag 17. juli 
opsøgte to kvinder, der så  østeuropæi-
ske ud,  kvinden i hendes hjem. De hav-
de blåt tøj på, og det kan have fået den 
gamle kvinde til at tro, at de to kvinder 
kom fra hjemmeplejen.
Efter besøget opdagede den gamle 
kvinde, at hendes taske, som hang på 
en knage i gangen, var forsvundet.
De to kvinder beskrives som cirka 40-
45. De talte dansk med accent, oplyser 
lokalpolitiet i Nykøbing.
Sommermånederne er traditionelt sæ-
son for sådanne tricktyverier, og derfor 
opfordrer politiet folk til at passe på, 
når de bliver opsøgt.

INDBRUD I LAGER
ØSTER TOREBY  Tidligt i morges har der 
været indbrud i et lager, der ligger på 
Platanvej i Øster Toreby. 
Alarmen fra lageret gik klokken 03.08. 
Der er knust en rude på stedet, men det 
vides ikke, om der er taget noget.

no
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r

Vi sælger med blødende hjerte, siger Søren Pedersen

NYKØBING  Hajkut-
teren “Sleipner” skal 

have ny ejer.
I de seneste fi re år har 

træskibet været ejet af 
Multicenter Syd, der har 
adresse på Eggertsvej i 
Øster Toreby. Men det er 
snart  slut.

- Vi har besluttet os til 
at sætte “Sleipner” til salg, 
fortæller lærer Søren Pe-
dersen fra skolen.

Der er to årsager til, at 
Multicenter Syd vil af med 
sin hajkutter.

- Vi bruger den ikke så 
meget, som vi havde reg-
net med. Desuden skal der 
også være økonomi i det, 
siger Søren Pedersen.

Deltager i regattaer
Multicenter Syd købte 
“Sleipner” i 2012. Det ligger 
i dag  i Nysted Havn.

Tanken var, at skibet 
skulle være et værksted på 
linie med de øvrige, som 
skolen har. Men sådan blev 
det altså ikke.

Desuden har skolen 
brugt det ved de årlige haj-
kutterregattaer, der hvert 
år sejles mellem Nysted og 
Rostock. Her har repræsen-
tanter fra Guldborgsund 
Kommune sejlet med.

- Vi har været med et par 
gange, og vi skulle også 
have været det i år. Men 
desværre kan vi ikke nå at 
klargøre “Sleipner”, så vi 
har måttet melde fra, siger 
Søren Pedersen.

Det er ham, der sammen 

med to andre lærere fra 
skolen, Asger Hansen og 
Jesper Frandsen, har stået 
for “Sleipner”

Blandt andet har de taget 
de nødvendige eksamener 

for at sejle med skibet.

Med blødende hjerte
Søren Pedersen lægger ik-
ke skjul på, at det gør ondt 
at måtte sælge “Sleipner”.

- Vi synes, at det var et 
spændende projekt. Så det 
er med blødende hjerte, at 
vi nu må skille os af med 
den. Men økonomien skal 
kunne hænge sammen, si-
ger Søren Pedersen.

Blandt det, der koster, 
er  vedligeholdelse, havne-
penge og forsikringer.

- Nu håber vi, at der er 
nogen, der vil overtage 
“Sleipner” og sejle videre. 
Så man kan bare ringe til 
vores chef, Tina Østerga-
ard, og komme med et frisk 
bud på en pris, siger Søren 
Pedersen fra Multicenter 
Syd.

Bygget i 1929
“Sleipner”  er bygget i 1929 
på et værft i Skagen, og det 
har en pæn størrelse.

Hajkutteren, som er med 
blåt skrog, er således 48 
meter langt og 14 meter 
bredt, og den har en dyb-
gang på seks meter. 

Den er forsynet med bå-
de sejl og motor og den har 
en vægt på 19 bruttotons, 
fremgår det af hjemmesi-
den www.traeskib.dk

BJARNE ARILDSEN
ba@ftgruppen.dk

Gammelt træskib blev brugt for lidt 
og var for dyrt i drift

Multicenter Syd vil sælge 
hajkutteren “Sleipner”

“Sleipner” har et par gange 
deltaget i hajkutterregattaen 
over Østersøen under kom-
munens fl ag. 
ARKIVFOTO: ANDERS KNUDSEN

AMBASSADØR PÅ FUGLSANG 
 Tysklands ambassadør i Dan-
mark, Claus Robert Krumrei, 

besøgte i går Fuglsang Kunst-
museum for at se særudstil-

lingen “Møder. Dansk og tysk 
malerkunst 1860 - 1960”. I 
udstillingen møder Fuglsang 

Kunstmuseums egne værker 
malerier fra Museum Behn-
haus Drägerhaus i Lübeck.

 - Det er naturligt, at vi arbejder 
sammen på tværs af græn-
sen. Vi er naboer og deler 

mange aspekter af livet. Det er 
interessant, når personer - for 
eksempel kunstnere - kan se 

og præsentere, hvad vi har 
til fælles, bemærkede Claus 
Robert Krumrei ved besøget. 

  PRIVATFOTO

ALT INDENFOR stillads, lifte, letvogne
og meget andet ...

Kontakt os hvis du har spørgsmål til vores program 
eller for at få et uforpligtende tilbud.

Velkommen til 
BERA Stillads og Liftudlejning

STILLADS- OG LIFTUDLEJNING A/S
5486 9401 

Brænder  Toreby

LIFTE  LEJE 

10 m trailer  kr. 1.590,00 

12 m trailer  kr. 1.722,50 

15 m trailer  kr. 2.120,00 

16 m. trailer  kr. 2.252,50 

18 m trailer  kr. 2.517,50 

Inkl. moms og forsikring. Eksl. transport

WEEKEND TILBUD 
på leje af trailer lifte 

Leje start lørdag 
morgen kl. 7.00 til 

søndag kl. 18.00

A A

NYHED
:

Nye trailerlifte 

med og uden 

knæk  

Se mere på bera.dk

H.H.RENGØRING
Skovvænget 18 · 4840 Nørre Alslev

Tlf. 21 65 10 18

Rengøring i private hjem

Erhvervsrengøring

Polishbehandling

Tæpperensning

Ring og aftal tid for et tilbud,
der passer til dit behov

hos:

DEN RIGTIGE FAGMAND !

Mere  
end 30 års  
erfaring
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Storstrøms Kammerensem-
ble kan fejre 25-års jubilæum 
og det skal naturligvis fejres 
med en sommerfestival. 

Der er åbningskoncert 
onsdag 17. august klokken 
19.30, hvilket foregår på 
Herregårdens terrasse, inden 
ensemblet og den efterføl-
gende koncert rykker ind i 
deres nye koncertsal.

Tidligere har ensemblet 
nemlig været knyttet til den 
gamle musiksal på Fuglsang 
Herregård, men nu skal de 

til at slå deres folder i den ny 
koncertsal kaldet KUMUS, 
der står for KU-ltur og MUS-
ikhus. Og ud over selve jubi-
læet, fejres også ibrugtagnin-
gen af koncertsalen. 

Festivalen varer til og med 
søndag 21. august, hvor man 
blandt andet vil kunne høre 
den musik, der har særlig 
betydning for de musikere, 
der er i ensemblet. I samme 
forbindelse kommer også 
l ere gæster, som tidligere har 
optrådt sammen med musi-

kerne. Det gælder for eksem-
pel oboisten Gordon Hunt 
og mezzosopran Andrea Pel-
legrini. Komponist Anders 
Koppel og professor Niels 
Rosing-Schow har også skre-
vet nye værker til ensemblet, 
som vil blvie fremført.

Mere information om ar-
rangementet og det fulde 
program kan i ndes på www.
chamberplayers.dk, hvor der 
også er information om bil-
letbestilling. 

Kammerensemble fejrer jubilæum
25-års jubilæum markeres med festival på Fuglsang.

Så er kampprogram-
met for LF-Serien og 
Serie 1 of entliggjort, 
og der er sæsonpremiere 
i LF-Serien fredag 19. 
august med kampene 
Systofte - Søllested og 
Rødby - FC Nakskov. 
Lørdag den 20. august 
spiller DMI - Horslunde 
og Maribo - NFC, mens 
LUIF - Væggerløse og 
Tingsted - Nordfalster 
slutter runden søndag 
21. august.

I Serie 1 åbner Tirsted 
IK 85 - Branderslev ballet 
torsdag den 18. august, 
mens TGB - Øster Ul-
slev og Horbelev - FC 
Nakskov mødes fredag 
den 19. august. Guld-
borg - Eskilstrup spiller 
lørdag den 20 august, 
mens runden lukkes af 
med NFC - NAB og 
LUIF - Frem Sakskøbing 
søndag 21. august.

LF-Serien 
og Serie 1 
klar

Ballet åbnes torsdag 18. 
august.

TYSK BESØG TIL SÆRUDSTILLING - Tysklands ambassadør i Danmark besøgte i sidste 
uge Fuglsang Kunstmuseum for at se særudstillingen “MØDER. Dansk og tysk malerkunst 
1860-1960”. - Det er spændende at gå gennem malerkunsten fra to lande på samme tid. 
Man kan se, hvordan kunstnerne arbejde med samme emner, følelser og oplevelser. Selvom 
landene var forskellige, så var de menneskelige oplevelser meget ens, lyder det fra ambassadø-
ren. Udstillingen er den første i det dansk-tyske kultursamarbejde kaldet NORDMUS, som 
er i nansieret af Interreg Deutschland-danmark med midler fra Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling. Fra venstre er det kunsthistoriker og kurator på Fuglsang Kunstmuseum 
Jacob Helbo Jensen, Dr. Alexander Bastek fra Museum Behnhaus Drägerhaus i Lübeck, den 
tyske ambassadør i Danmark Claus Robert Krumrei og direktør for fulgsang Kunstmuseum 
Anne Højer Petersen. 

MENU
2 slags kød, 2 slags kartol er, 

2 salat og l ute

Pris ved 10 pers.  ...........................109,-
LUX MENU
3 slags kød, 3 slags kartol er, 3 slags 

salat og l ute. Forret

Pris ved 10 pers.  ...........................159,-
FEINSCHMECKER MENU
5 slags kød, 3 slags kartol er, 3 slags 

salat og l ute. Forret og dessert

Pris ved 10 pers.  ...........................199,-

KONTAKT DELIKATESSEN PÅ TELEFON 54 84 18 25N
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MAD UD AF HUSET FRA DELIKATESSEN

Køb din vin 

sammen med 

en menu og få

10% RABAT!

Uåbnede fl asker 

tages selvfølgelig 

retur!

Afhentning i
hele butikkens

åbningstid!

KULTURKLASH
FESTIVAL 201

6

KULTURFABRIKKEN
INDUSTRIVEJ 10 

4800 NYKØBING F.

2. - 6. AUGUST
PÅ KULTURFABRIKKEN

BANEN

B
RO

VE
JE

N

INDUSTRIVEJ

VESTERSKOVVEJ

BISPEGADE
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KULTURFABRIKKEN

ONSDAG  3/8/16 
SK8 ’N’ GAME DAY
KL. 10.00 - 15.00

AKTIV SOMMER PILEFLET

KL.  14.00 - 17.00

SKATEDAY
GRATIS ENTRÉ

KL. 18.00

KØB DIN AFTENSMAD

KL. 19.00 - 24.00

GAMING EVENT
GRATIS ENTRÉ

TORSDAG  4/8/16 

JOIN THE WORLD
KL. 10.00 - 11.00

EN ELEFANT, EN MÅGE OG 
EN HARE
Børnekoncert

KL.  16.00 - 18.00

YOUTH EXCHANGE 
”LEARNING TOGETHER” 
GRATIS ENTRÉ 

KL. 19.30 - 22.00

INTERKULTUREL AFTEN - 

GRATIS ENTRÉ

FREDAG  5/8/16
PLUG ’N’ PLAY DAY
KL. 14.00 - 19.00

KONCERTER MED 
5 UPCOMING BANDS

KL.  21.00 - 24.00

KONCERT MED VON DÜ

LØRDAG  6/8/16 

NØJ DET FOR BØRN
KL. 11.00 - 12.00

YOUTH EXCHANGE
”LEARNING TOGETHER”
GRATIS ENTRÉ - Dette foregår på 
Marielyst Torv.

KL. 13.00 - 14.00

BILLEDKUNST OG CIRKUS 
WORKSHOP
GRATIS ENTRÉ

KL.  14.00 - 15.00

KONCERT MED
TROLLE OG TORMOD
Børnekoncert

KL. 15.00 - 16.00

DANSEWORKSHOP 
GRATIS ENTRÉ

TIRSDAG  2/8/16 
KICK OFF KLASH
KL. 10.00 - 15.00

AKTIV SOMMER PILEFLET

KL.  19.00 - 19.15

FESTIVALEN ÅBNER

KL. 19.15 - 20.00

ZUMBA PETER

KL. 20.00- 21.30

LIVE KARAOKE 

Følg ”Culthus Falster” på Facebook eller
besøg os på www.culthus.dk 

Kun ud af huset

SMØRREBRØD & SALATBAR

Følg os på 
facebook

ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag: 9-15.  

Lørdag: Kun afhentning efter aftale . Søndag: LUKKET

HJEMMELAVET HÅNDDELLER friskstegte
KUN kr. .............  kr. 15,-

HÅNDVÆRKER-
BOKS 
5 stk. håndmadder 
KUN ..................  kr. 50,-
(Inkl. GRATIS kaffe)

SMØRREBRØD

SALATBOKS 

FRISKSMURT

SANDWICH 
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Der var idéer i massevis, da højskoleophol-
det jUNGzuSAMMEN, som Grænseforenin-
gen står bag i et samarbejde med Højskolen 
Østersøen og Nordsee Akademie Leck, 
afholdt konference på Schackenborg Slot i 
Møgeltønder i begyndelsen af august.

36 unge fra Tyskland og Danmark var 
samlet i to uger på de to højskoler og afslut-
tede opholdet med en konference, et såkaldt 
ungdomsparlament, hvor de unge fremlag-
de deres forslag til, hvordan grænseregio-
nen kan gøres mere attraktiv, kulturelt og 
erhvervsmæssigt. Blandt konferencedelta-
gerne var også en række politikere: Borgme-
stre fra de lokale kommuner i grænselandet, 
regionsrådsmedlemmer og medlemmer af 
Folketinget og Landdagen i Slesvig-Holsten 
samt enkelte erhvervsfolk.

Blandt de unges idéer var en app, der skal 
bringe turister og lokalbefolkning sammen, 
kollektiv trafik med selvkørende elbiler, 
interaktionsspil og bevægelsesspil, der kan 
give en sjov oplevelse i grænselandet, og et 
forslag om, at Enstedværket i Aabenraa skal 
være et sted, hvor man kan arbejde med 
meget store 3D printere. 

Merlin Christophersen, der er projektle-

der på jUNGzuSAMMEN, er begejstret for 
forløbet.

“Det har været forrygende 14 dage, hvor 
de unge og en række beslutningstagere blev 
bragt sammen til sidst. De unge har taget 
opgaven meget seriøst og er kommet med en 
række konkrete forslag til, hvordan man kan 
udvikle grænselandet, og der er allerede skabt 
kontakt til forskellige samarbejdspartnere”, 
siger Merlin Christophersen, der oplyser, at 
de unge vil lave et katalog med de forskellige 
idéer og sende det til relevante parter.

Jørgen Mads Clausen, der er bestyrelses-
formand i Danfoss, var blandt deltagerne 
på konferencen. Han oplyste til Merlin 
Christophersen, at han først og fremmest 
var mødt op på grund af de unge fokus på 
digitalisering.

“Jeg synes, det er spændende at være med 
og har slået på tromme for, at der skulle 
laves grænseoverskridende ungdomsar-
rangementer som dette her. For det er det, 
der skal til. De ældre i grænselandet kan 
huske historien, og det hindrer dem måske 
i at mødes på tværs af grænsen. De unge 
skal bare finde ud af, at grænsen ikke findes 
mere”, sagde Jørgen Mads Clausen.

CHRISTIANSLYST ER SAT TIL SALG

“Afgang!” af Jais Nielsen, 1918, hører  
til blandt de værker, der kan ses på  
udstillingen Møder/Begegnungen,  
Fuglsang Kunstmuseum på Lolland.

Dansk og tysk  
malerkunst  
udstilles sammen
Det er sidste chance, hvis man på 
dansk grund skal nå at besøge som-
merens særudstilling om dansk og 
tysk malerkunst gennem 100 år på 
Fuglsang Kunstmuseum på Lolland. 
Her præsenteres frem til 4. septem-
ber 70 malerier, der i sin helhed 
repræsenterer omkring 100 års 
kunsthistorie fra 1860-1960. Udstil-
lingen er blevet til i et samarbejde 
med Museum Behnhaus Drägerhaus 
i Lübeck. Møder/Begegnungen hedder 
udstillingen, der giver mulighed 
for at udforske ligheder og forskelle 
mellem de danske og tyske værker 
inden for motivkredse som by og 
land, portræt, familie, landskab og 
opstilling. Udstillingen, der er støt-
tet af EU’s Interregprogram Deutsch-
land-Danmark, vises efterfølgende 
på Museum Behnhaus-Drägerhaus 
i Lübeck fra 23. september til 30. 
december 2016.

DANSKE OG TYSKE UNGE  
FREMTIDSUDVIKLER GRÆNSEREGIONEN

Bestyrelsesformand i Danfoss, Jørgen Mads Clausen (tv.), i samtale med deltagere af jUNG zuSAMMEN: 
Fra venstre: Nikolas Melcher, Christopher Warnke, Pia Christiansen og Patrick Løvenskjold von 
Wildenradt. De tre sidstnævnte er alle medlemmer af Grænseforeningen Ungdom.
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Få tv i sommerhuset resten af året 
for under 900 kr.
Få tv i sommerhuset resten af året 

Sommerhus Local tv-pakken:

*  Forudsætter 6 mdr. på tv-pakke fra Canal Digital og tilmelding til Betalingsservice 9,75 kr./md. Sommerhus Local 429 kr. i 2 mdr. Mindsteprisen afhænger af måneden du 
bestiller i. Mindstepris 6 mdr. (ved køb i august) 877,50 kr. Inkl. standardinstallation (værdi 1.250 kr.), HD Entertain SMART tv-boks (værdi 1.416 kr.), parabol (værdi 995 kr.). 
I vinterhalvåret vises DR kanalerne og TV 2 uden beregning. Vi tager forbehold for pris- og produktændringer.

Inkl. standardinstallation, HD tv-boks og parabol 
(samlet værdi 3.661 kr.)Oprettelse 0 kr.

I sommerhalvåret får du i alt 20 tv-kanaler - heraf 10 i HD I vinterhalvåret får du i alt 7 tv-kanaler - heraf 3 i HD

+ du kan også se de lokale nyhedsudsendelser fra din lokale TV2 Regionskanal

+ du kan også se de lokale nyhedsudsendelser fra din lokale TV2 Regionskanal

 APR MAJ JUN  JUL AUG SEP  OKT NOV DEC  JAN FEB MAR

Mindstepris i 6 mdr. (ved køb i august) 
Inkl. Betalingsservice  9,75 kr./md. 877,50 kr.*

Sommerhalvåret 429 kr./md. Vinterhalvåret 0 kr./md.

Slå til nu!

Hør mere hos 
din lokale 
forhandler

Gåbensvej 2 
4800 Nykøbing F. 
www.F-TV.dk 
Tlf. 54 85 03 26

 ■ // Fuglsang Kunstmuseum 
er et af landets ældste kun-
stmuseer med en væsentlig 
samling af dansk billedkunst 
fra ca. 1780 – 1980. Vi viser 
altid et udvalg af egne kun-
stværker samt skiftende 
særudstillinger, der favner 
mange forskellige kunstnere, 
emner og perioder.

Museets prisbelønnede 
arkitektur er i smuk samklang 
med det stemningsfulde her-
regårdsmiljø og de natur-
skønne omgivelser, som 

bl.a. tæller Fuglsang Have, 
et udstrakt godslandskab og 
den fredede strandeng, Skej-
ten, ud mod Guldborgsund.  
Caféen frister med lækkerier 
til frokost eller kafe og muse-
umsbutikken sælger udval-
gte design- og kunstartikler, 
bøger, legetøj og lokale de-
likatesser. Café og butik kan 
besøges uden at betale en-
tré.

Museet har forskellige in-
spirerende tilbud til fami-
lier, bl.a. gratis aktivitet-

sark, der inddrager børn 
og voksne i kunstens fo-
runderlige verden. Den 
store plæne udenfor  
indbyder til leg, og man 
kan også gå på opdagelse i 
Fuglsang Have med bl.a. en 
kæmpestor tuja’hule’. Børn 
og unge har gratis adgang til 
museet.

SOMMERENS UDSTILLING
’MØDER / Begegnungen. 
Dansk og tysk malerkunst 
1860-1960’ er et fællespro-

jekt med Museum Behnhaus 
Drägerhaus i Lübeck, hvor 
der åbnes op for de to kunst-
samlingers skatkamre til glæ-
de for et gensidigt dansk/
tysk publikum.  Udstillingen 
giver gennem værkernes 
dialog mulighed for at gå på 
opdagelse og udforske lig-
heder og forskelle i udtryk 
og indtryk. Vises 10. juni - 4. 
september.

FUGLSANG KUNSTMUSEUM

 ■ // Das Kunstmuseum Fugl-
sang gehört zu den ältesten 
dänischen Kunstmuseen und 
beherbergt eine bedeutende 
Sammlung dänischer bil-
dender Kunst aus den Jahren 
von etwa 1780 – 1980. Das 
Museum zeigt immer eine 
Auswahl eigener Kunstwerke 
sowie wechselnde Sonder-
ausstellungen über viele ver-
schiedene Künstler, Themen 
und Epochen. 

Das für seine Architektur 
preisgekrönte Museums-
gebäude  bildet einen har-
monischen Dreiklang mit 
der stimmungsvollen Atmo-
sphäre des Herrensitzes und 
der schönen umliegenden 

Natur, in der man u.a. den 
Garten von Fuglsang, die 
ausgedehnten Ländereien 
des Herrensitzes sowie Ske-
jten mit seiner unter Natur-
schutz stehenden Strandwi-
ese am Guldborgsund indet.   

Im Café indet der Besuch-
er verlockende Leckereien 
für ein kleines Mittagessen 
oder zum Kafee und im 
Museumsladen kann man 
ausgewählte Design- und 
Kunstgegenstände, Bücher, 
Spielsachen und heimische 
Delikatessen erwerben. Ein 
Besuch von Café und Muse-
umsladen ist ohne Eintritt 
möglich. 

Das Museum hat verschie-

dene inspirierende Ange-
bote für die ganze Familie, 
u.a. kostenlose Aktivitätsbö-
gen, die Kinder und Erwach-
sene mitnehmen in die wun-
derbare Welt der Kunst. Vor 
dem Museum lädt der große 
Rasen zum Spielen ein und 
im Park von Fuglsang, in dem 
sich u.a. eine riesengroße 
Thuja-Höhle beindet, kann 
man auf Entdeckungstour 
gehen. Für Kinder und Ju-
gendliche ist der Eintritt ins 
Museum frei.   

DIE AUSSTELLUNG DES 
SOMMER
Trägt den Titel ’Møder / BE-
GEGNUNGEN’. Dänische und 

deutsche Malerei 1860-1960’ 
und wird zusammen mit 
dem Museum Behnhaus Drä-
gerhaus in Lübeck in einem 
Gemeinschaftsprojekt veran-
staltet, bei dem die beiden 
Kunstsammlungen zur Freu-
de eines deutsch-dänischen 
Publikums ihre Schatzkam-
mern öfnen. Der Dialog 
zwischen den Werken lädt 
dazu ein, auf Entdeckung 
zu gehen und Gemeinsam-
keiten und Unterschiede im 
Ausdruck und in der Wirkung 
zu erforschen. Die Ausstel-
lung ist vom 10. Juni bis zum 
4. September zu sehen. 

KUNSTMUSEUM FUGLSANG

ÅBENT HELE ÅRET
Højsæson:
Juli – august: åbent alle dage kl. 11 – 17, 
dog onsdag til kl. 20

ENTRÉ: 
75 kr. Gratis u/26 år
Café og butik kan besøges uden entrebillet. 
Museet er handicapvenligt og medlem af mærkeordnin-
gen ’God Adgang’
Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, 4891 Toreby Lol-
land Tlf. 5478 1414
www.fuglsangkunstmuseum.dk

GANZJÄHRIG GEÖFFNET
Hauptsaison: 
Juli – August: täglich von 11-17 Uhr geöfnet, 
Mi jedoch bis 20 Uhr

EINTRITT:
75 DKK. 
Unter 26 J. Eintritt frei 
Besuch von Café und Museumsladen auch ohne Ein-
trittskarte möglich
Das Museum ist barrierefrei und besitzt die dänische 
’Zugänglichkeitsmarke’. 
Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, 4891 Toreby Lol-
land Tel.: +45 5478 1414 
www.fuglsangkunstmuseum.dk



LØRDAG 20. AUGUST 2016 : FOLKETIDENDE6 NYKØBING
GULDBORGSUND-REDAKTIONEN

KONCERT I KLOSTERKIRKEN
NYKØBING  Tirsdag 23. august klokken 
19.30 er der koncert for hele familien 
i Klosterkirken. Aftenens musikere er 
alle konservatorieuddannede musikere 
med veneration for hornet, og aftenens 
familiekoncert vil i en blanding af seri-
øs, munter og festlig musik præsentere 
valdhornet og dets verden. 
 Koncerten vil afveksle mellem musik 
og små muntre historier fra musikkens 
verden, og der vil være mulighed for 
børn og barnlige sjæle at prøve at spille. 
Gratis adgang.

DANSESKOLER I TIVOLI
NYKØBING  På “Danseskolernes Dag” i Ti-
voli 27. august deltager 1.900 børne- og 
ungedansere - deriblandt dansere fra 
Katrine Bonde Dans og Danseskolen 
Dance i Nykøbing
 Flere “Vild med Dans”-deltagere fra TV2 
er også med på dagen, når årets Tivoli- 
mesterskaber afvikles. Der danses mel-
lem klokken 12 og 19, hvor der bydes 
på opvisninger på Plænen og Pantomi-
meteatret.

MED GUIDE PÅ FUGLSANG
FUGLSANG  Der er mulighed for at se 
stuerne og høre historien om godset 
Fuglsang, når dørene åbnes for en gui-
det rundvisning af museumsinspektør 
Jesper Munk Andersen fra Museum 
Lolland-Falster.  Det sker torsdag 8. 
september  klokken 19 til 20.30. Billet-
ter kan købes i Turistinformationen i 
Færgestræde i Nykøbing.

FOREDRAG OM TYSK KUNST
FUGLSANG  Lørdag 27. august kan man 
fra klokken 14 til 16 blive klogere på 
den tyske malerkunst, når kunsthistori-
ker Signe Jacobsen holder foredrag på 
Fuglsang Kunstmuseum.
 Foredraget handler om fl ere af de store 
tyske kunstnere, der er med på Fuglsang 
Kunstmuseums særudstilling “Møder.  
Dansk og tysk malerkunst 1860-1960”. 
Foredraget kan også høres dagen efter 
på Nakskov Bibliotek. 
Udstillingeh kan ses frem til  og med 4. 
september.
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NYKØBING   Sommeren 
er så så småt ved at gå 

på hæld, men en lille som-
merfest kan man godt nå 
at få med. Og det er netop 
det værestedet Perronen i 
samarbejde med Nykøbing 
F. Brandmuseum har fået 
stablet på benene denne 
fredag eftermiddag sidst i 
august. 

Heldige, det må de siges 
at være, for nok som fe-
sten gik i gang, brød solen 
frem og skinnede ned på 
de fremmødte  brugere og 
gæster, der er kommet for 
at handle på loppemarke-
det, kigge på brandbilerne 
og lytte til de lifl ige toner 
fra De Farende Svende og 
Flemming Walther. 

Lidt til tørst og sult

Som man bevæger sig 
rundt på den solbadede 
plads mellem Brandmu-
seet, Perronens bygninger 
og de karakteristiske røde 
togvogne, bliver  sanserne 
bombarderet af duften fra 
grillen og boden med de  
søde pandekager, som en 
af brugerne kyndigt får 
vendt og serveret til en sul-
ten gæst. 

Inde i Kulturvognen, som 
i dag giver sig ud som en 
café, med borde og stole 
og malerier skubbet op af 
væggene, står Linda Lar-
sen, der er frivillig på Per-
ronen. Hun kommer på Per-
ronen tre dage om ugen, og 
som regel kan man fi nde 
hende i køkkenet eller det 
kreative værksted, hvor 
syer og lapper, hvor der er 

brug for det.
Men i dag står hun sam-

men med brugerne Malene 
og Signe og sælger kaffe 
og kage. Især kartoffel-
lagkagen går som varmt 
brød, og pengene går ube-
skåret til Perronen og dens 
brugere. 

Mennesker mødes

Brugerne, det er jo dem det 
handler om, og for Flem-
ming, som er kommet på 
Perronen  i fem år, er den  
årlige sommerfest en mu-
lighed for at vise, hvad de 
kan på værestedet. 

- Det er fi nt, at hr. og fru. 

Jensen kommer ned og ser, 
hvad vi har at byde på og 
på den måde får afkræf-
tet nogle af de fordomme, 
der godt kan være om så-
dan nogle steder, forklarer 
Flemming, selvom han sy-
nes, at det er ærgeligt, at 
der skal en fest til, før folk 
kommer på besøg. 

- Men det er jo en dejlig 
dag i dag med masser gla-
de mennesker, så det kan 
kun blive godt, understre-
ger Flemming. 

Brugerne har mulighed 
for at melde sig og lave en 
bod til sommerfesten, hvor 
de kan sælge deres ting. I 

år er der dog ikke så man-
ge, der har benyttet sig af 
det, men der da stadig nog-
le boder med legetøj, hvor 
børnene samler sig for at 
kigge på udvalget. 

Alle bidrag hjælper

Genbrugsvognen er også 
åben og udenfor i solskin-
net, står Annette Johansen, 
som har været frivillig på 
Perronen  i syv år og sæl-
ger ud af kaffestel og for-
skelligt nips, der er blevet 
doneret. 

Ligesom alt andet går 
indkomsten ubeskåret til 
det gode formål. 

Musik, loppemarked og hyggeligt samvær for brugere og gæster

Fest mod fordomme

Flemming er glad for, at byens borgere kan lære Perronen at kende.   FOTO: CLAUS HANSEN

    - Det er en fantastisk anledning til at vise vores ansigt til lokalbefolkningen, så Perronen kan         

VÆRESTEDET PERRONEN

FAKTA: 

 Perronen er et værested i Nykøbing drevet af frivillige, 

hvor socialt udsatte kan komme og være i løbet af 

dagen i trygge og rare rammer. 

Perronen tilbyder deres brugere mange forskellige ting:

- Café med billig og god mad

- Tøjdepot med gratis tøj til brugerne 

- Socialrådgivning

- Computercafé

- Sygeplejerske

- Værksted

- Nødnatherberg 

En del af Perronen ligger i gamle togvogne. Deriblandt 

værestedets genbrugsbutik, hvor frivillige sælger nips, 

møbler, brugskunst og tøj. 

Indtægterne går ubeskåret til Perronens forskellige 

aktiviter og daglige brugere.

Ifö Sign toilet med 
sæde og Ifö-Clean
Hel cisternekappe for nemmere rengøring. 
Fresh WC, hygiejnisk doseringsløsning til 
tabletter i skylleknappen som standard. 
Med S-lås.  Hvid med blankforkromet 
trykknap, 4/2 liters skyl. 
Inkl. Pressalit sæde.

Tilslutning til bestående installation.

3.995,-

LEVERET 
& 

MONTERETInkl. Pressalit sæde med soft close- og vi tager det gamle toilet med

Havnegade 2 · 4800 Nykøbing Falster · 5485 3189 · www.fyrodan.dk

Åbent hver dag
kl. 10.00 - 17.00

Lørdag 9.00 - 12.00

Malermester Kim Thorbjørn

Beckers Farvecenter
Nørregade 30 - Nykøbing F.

Tlf. 54 85 58 50

BECKERPLAST 5 EL. 

BECKERPLAST 7

Væg & Loftmaling.

hvid eller råhvid

10 l. 

50% Før 799,-

Nu 399,-

Før 899,-

Nu 450,-
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Du er her: Forside → Om kommunen → BorgerInfo → Aktuel information

Kom til foredrag om tysk kunst
Søndag 28. august kl. 13.00 på Nakskov Bibliotek

Med titlen "Tysk kunst mellem naturalisme og ekspressionisme" giver kunstformidler mag. art. Signe Jacobsen en indføring i den tyske kunsts og histories store
moderne fortælling. Hør bl.a. om Max Liebermann, som havde en uvurderlige betydning for promoveringen af de nye strømninger fra Frankrig, og som sammen med
især Lovis Corinth og Max Slevogt tilhørte generationen, der tegnede tysk malerkunst omkring år 1900.

Den blomstrende tyske ekspressionisme
I foredraget belyses også den blomstrende tyske ekspressionisme. Den blev især udformet af to kunstnergrupper, den ene i Dresden (Die Brücke, f.eks. Ernst Ludwig
Kirchner), den anden i München (Blaue Reiter, f.eks. Franz Marc, August Macke). Kunstens udvikling i denne periode får en tankevækkende dybde på sin baggrund af
først den fremstormende industrielle udvikling i kølvandet på Tysklands samling 1871 i et kejserrige med store magtdrømme og dernæst Europas store katastrofe, 1.
verdenskrig, og dens spor op til nazismens barbari. Mange af disse toneangivende tyske kunstnere er repræsenteret i Fuglsang Kunstmuseums særudstilling.

Praktisk informationer
Tid: 28. august 2016 kl. 13.00

Sted: Nakskov Bibliotek, Søvej 8, 4900 Nakskov

Pris: kr. 50 for medlemmer af Fuglsang Kunstmuseums venneforening og kr. 75 for ikke-medlemmer. Billetter til dette arrangement købes online på 
Husk at medbringe gyldigt medlemskort sammen med billetten.

Udgivet 24.8.2016 Del

http://www.lolland.dk/
http://www.lolland.dk/Om-kommunen/BorgerInfo/Aktuel-information/Nyheder.aspx?layouttemplate=/Designs/bleau-solutionset/print.html
http://www.adgangforalle.dk/
http://www.lolland.dk/#
http://www.lolland.dk/
http://www.lolland.dk/Om-kommunen/BorgerInfo/Aktuel-information.aspx
http://www.lolland.dk/#


TORSDAG 25. AUGUST 2016 : FOLKETIDENDE16 VESTLOLLAND
LOLLANDS-REDAKTIONEN

TYSK MALERKUNST
NAKSKOV  Kunsthistoriker, mag.art. Sig-
ne Jacobsen, kan gøre os klogere på 
tysk malerkunst. Fuglsang Kunstmuse-
um har i øjeblikket en særudstilling om 
dansk og tysk malerkunst fra 1860-1960, 
og i den forbindelse taler Signe Jacob-
sen lørdag 27. august på Fuglsang. Men 
man behøver ikke køre så langt - hun 
er nemlig på biblioteket i Nakskov om 
søndagen, 28. august, klokken 13-15. 
Det koster 75 kroner at lytte med - og 
så kan man jo tage turen til Fuglsang 
bagefter. Billet kan købes via Fuglsangs 
hjemmeside eller ved indgangen.

HØRTE BRÆK I HØRECENTER
NAKSKOV  En anmelder hørte i nat klok-
ken 04.39, at der var indbrud i hørecen-
tret i Vejlegade og nåede at se to perso-
ner ved stedet. En rude var afl istet, og 
der har været nogen inde, men tilsyne-
ladende uden at få udbytte.

BØRN IKKE FASTSPÆNDT
DANNEMARE  To af de forældre, der i går 
morges kørte deres børn til Dannelun-
de Skole, havde ikke spændt børnene 
fast, som loven kræver. Uheldigvis for 
dem stod færdselspolitiet parat og op-
tog rapport. Det gjorde man også på tre 
bilister, som havde glemt selv at spæn-
de sikkerhedsselen. Én blev noteret for 
at køre uden førerret, og én for fejl og 
mangler ved køretøjet. Politikontrollen 
ved skolen strakte sig over perioden 
klokken 07.15-08.45.

KØRTE GALT I GLOSLUNDE
GLOSLUNDE  Føreren, en 34-årig kvinde 
fra Rødby, slap uskadt, da hun i går 
klokken 09.48 forulykkede med sin bil 
ud for Gloslunde Strandvej 30. Føreren 
kunne selv forlade bilen. Politiet har 
endnu ingen oplysninger om, hvordan 
uheldet kunne ske, men der var ikke an-
dre implicerede.

FORSØG PÅ INDBRUD
NAKSKOV  Privatskolens børnehave på 
Nørrevold i Nakskov har natten til ons-
dag været genstand for et indbrudsfor-
søg, som blev opdaget onsdag klokken 
06.30. Et vindue er forsøgt opbrudt med 
et noget så usædvanligt redskab som 
en metalrist, og det lykkedes da heller 
ikke.
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DANNEMARE   I en 
domsmandssag ved 

Retten i Nykøbing F. er den 
35-årige Michael Frederik-
sen blevet idømt et år og to 
måneders fængsel.

Han blev dømt for et ind-
brud, en afpresning med 
dødstrusler og for at have 
opbevaret og transporteret  
våben på offentligt sted.

Det sidste var det alvor-
ligste forhold rent straf-
mæssigt. Sagen var et me-
get illustrerende eksempel 
på, hvor store konsekven-
ser en dødstrussel kan 
have for modtagerne. Den 

tiltalte havde skrevet en 
seddel, hvorpå der stod: 
“Vil du dø så er du godt i 
gang. 7200 kr. i morgen, el-
lers får du besøg”.

Denne seddel var lagt i 
postkassen hos en kvinde 
i Dannemare, som den til-
talte var sur på, 

Det skete  i april måned, 
men da kvinden i går mød-
te i retten som vidne, var 
hun stadig så følelsesmæs-
sigt berørt af situationen, 
at hun fl ere gange brød 
grædende sammen, lige-
som hun krævede den til-
talte ført ud af lokalet for, 

at hun overhovedet ville 
være i stand til at forklare 
sig. Hun oplyste om bag-
grunden, at hun i decem-
ber havde aftalt med den 
tiltalte og dennes kæreste, 
at de kunne leje et hus, 
men de havde aldrig ind-
betalt huslejen til hende, 
så i stedet lejede hun ud til 
nogle andre.

Den 35-årige var også til-
talt for et indbrud i et hus i 
Søllested, hvor han havde 
stjålet et jagtgevær med til-
hørende patroner.

Det havde han medbragt 
til fods til bopælen i Dan-

nemare, hvor han havde 
smidt geværet op på taget 
af sin carport, hvor politiet 
fandt det samme aften. 

Han blev derfor også sig-
tet for at have opbevaret 
og transporteret geværet 
under særligt skærpende 
omstændigheder.

Den dømte valgte at tage 
betænkningstid med hen-
syn til eventuel anke af 
dommen. Han blev sendt 
direkte til afsoning efter 
dommen.

PETER GADE
pg@ftgruppen.dk

Dom på et år og to måneders ubetinget fængsel

Dødstrusler og afpresning 
af udlejer endte med dom

EN MÆRKELIG FISK  Der stimles sammen på havnen på Femø, hvor der inden for kort tid er landet tre små savgylte - en fi skeart, der 
iøvrigt ikke er sjælden i Danmark, men som ingen på Femø inklusive fi skere på 80 og derover mindes nogensinde at have haft på besøg. 
De små fi sk var gået i åleruser og blev sat ud igen. Savgylten lever i havet fra Adriaterhavet op til Østersøen og er i slægt med aborren.
 FOIO: MOGENS WARRER

Dømt for afpresning, indbrud og for at bære farligt våben på offentligt sted

Lolland Kommune har lyt-
tet til borgerne omkring 
fl ytning af Borgerservice.

NAKSKOV  Når det bliver 1. 
september, og Borgerser-
vice åbner i biblioteket i 
Nakskov og har forladt lo-
kalerne på Axeltorv, vil der 
både være bybus til døren - 
og fl ere parkeringspladser.

Det lover borgmester 
Holger Schou Rasmussen 
(S).

Bag biblioteket etableres 
48 nye p-pladser, og ho-
vedparten er allerede klar. 

Lige nu udvider man vejen 
derom, oplyser vejtekniker 
Henrik Egholm, Lolland 
Kommune.

- To-tredjedele af plad-
serne er klar til brug 1. sep-
tember, siger han.

Ved indgangen til biblio-
teket etableres et par han-
dicap-parkeringspladser. 

Formålet er at skabe me-
re luft på selve p-pladsen 
ved Campus på Søvej.

Bybusserne runder alle 
Axeltorv, og der bliver 
også bybus-til-døren på 
Søvej, idet Rute 711 vil få 

en sløjfe omkring bibliotek 
og Borgerservice ni gange 
om dagen mandag-fredag. 
Første gang klokken 09.55, 
derefter i minuttal 25 og 55, 
sidste gang 13.55, oplyser 
trafi kplanlægger Anette 
Carlsson.

Stoppestedet er ved at 
blive etableret lige ved dø-
ren til biblioteket.

I første omgang er åb-
ningstiden i Borgerserice 
uændret, men inden årets 
udgang forventes åbnings-
tiden for kørekort og pas at 
kunne udvides. mow.

Bybus og mere parkering

Foreløbig er der sat en bænk og en stang op, hvor bussen får stop. FOTO: JAN KNUDSEN
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KUNSTGUIDE

Museer & kunsthaller 

KØBENHAVN 
& SJÆLLAND

ARKEN
Kaleidoskop
2. januar 2016 – 5. februar 2017
Gerda Wegner 
7. november 2015 – (forlænget til) 8. januar 
2017 
Abdoulaye Konaté
21. april – 18. september 2016
Kommer snart: Martin Bigum
3. September 2016 – 15. januar 2017
www.arken.dk

CISTERNERNE
Eva Koch – Den drøm om fred
2. marts – 30. november 2016
www.cisternerne.dk

COPENHAGEN CONTEMPORARY
Unidisplay - Carsten Nicolai
1. juli – 2. oktober 2016
A View from the Present - Pettersen 
& Hein
1. juli – 31. december 2017
Wish Tree Garden - Yoko Ono 
1. juli – 31. december 2016
Se vores reportage på side 38
www.cphco.org 

DAVIDS SAMLING
Hammershøi – Udlån og indlån
1. marts – 23. oktober 2016
Shahnama – Det farverige heltedigt om 
Irans fortid
18. marts – 6. november 2016
www.davidmus.dk

DEN FRIE
Hesselholdt & Mejlvang - Native, Exotic, 
Normal
18. juni – 28. august 2016
Tina Maria Nielsen – Salon des Refusés
18. juni – 18. september 2016
www.denfrie.dk

Af Natascha Degnova og Stine Ella Jørgensen

Arken, Elmgreen & Dragset, Social Mobility (Staircase), 2005. Foto Anders Sune Berg.
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GL STRAND
Peter Callesen – Inside Out
6. februar 2016 – 8. januar 2017
Mario Testino - No Limits
13. maj - 18. september 2016
Se vores omtale på side 34.
www.glstrand.dk
 
GLYPTOTEKET 
Gauguins Verdener
15. april – 28. august 2016
Crustumerium. Død og efterliv på 
tærsklen til Rom
19. maj – 23. oktober 2016
Théodore Rousseau: Ustyrlig natur
13. oktober 2016 – 8. januar 2017
www.glyptoteket.dk

KASTRUPGAARDSAMLINGEN
Midt i Modernismen - Niels Larsen Stevns 
og den danske avantgarde
12. maj – 2. oktober 2016
Vibeke Tøjner: Visible Things/Painting 
Camus
13. oktober 2016 – 19. februar 2017
www.kastrupgaardsamlingen.dk

KONGERNES LAPIDARIUM
www.kongerneslapidarium.dk

KUNSTHAL CHARLOTTENBORG
CHART ART FAIR
26.-28. august
Pist Protta!
16. september – start november
IMAGES / An Age of Our Own Making
16. september – 13. november
Keep Art Flat!
16. september – 6. november
www.charlottenborg.dk

KØS MUSEUM FOR KUNST I DET 
OFFENTLIGE RUM
In your heart and in your city
5. marts - 4. september 2016
15 favoritter fra samlingen
- 31. december 2016
www.koes.dk

LOUISIANA
Illumination
1. marts – 11. september 2016
Poul Gernes
2. juni - 16. oktober 2016
Se vores anmeldelse på side 24
Louisiana on Paper - Picasso før Picasso
29. juni - 11. september 2016
Daniel Richter
8. september 2016 – 26. februar 2017
www.louisiana.dk

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST 
ROSKILDE
Memory Flows like the Tide at Dusk
3. september – 22. december 2016
www.samtidskunst.dk

NIKOLAJ KUNSTHAL
Hole in space
28. august – 13. november 2016
www.nikolajkunsthal.dk

NIVAAGAARDS MALERISAMLING
Henri Martin 
29. maj – 25. september 2016
Se vores anmeldelse på side 78 
Humsti Bumsti. Storm P. og malerierne
2. oktober – 12. marts 2016
www.nivaagaard.dk
 
NORDATLANTENS BRYGGE
Hansina Iversen- Malerier
27. august - 16. oktober
www.nordatlantens.dk

ORDRUPGAARD 
Monet. Ud af impressionismen
24. august - 4. december 2016
Se vores foromtale på side 82  
www.ordrupgaard.dk

OVERGADEN – INSTITUT FOR 
SAMTIDSKUNST
Parable of Love 
3. september – 23. september 2016
www.overgaden.org

PAPIRØEN & TRADITION 
SHOWROOM
Just Be – Soloudstilling med Mikael B.
20. august –6. september 2016
Papirhallen, Trangrusvej 22, KBH K. 

RØNNEBÆKSHOLM
Værker fra Skovgaard Museets samling
11. juni - 11. september 2016
Carl Johan Forsberg og Eva Buus
17. september – 18. december 2016
www.roennebaeksholm.dk

SOPHIENHOLM
Georg Jensen
9. juli - 4. september 2016
Himlens fugle 
10. september – 6. november 2016
www.sophienholm.dk

DEN HIRSPRUNGSKE SAMLING
Tegnekunst 3. Hans Schmidt og den Jyske 
Hede
7. april – 28. august 2016
I Italiens lys – Et dansk-norsk 
kunstnerfællesskab 1879-1886
23. september 2016 - 29. januar 2017
www.hirschsprung.dk

DESIGNMUSEUM DANMARK
Learning From Japan
Fra 8. oktober 2015 – 24. september 2017 
Dansk Design Nu
Fra 11. marts 2016  
Marie Gudme Leth – Pioneer of Print
17. juni – 25. september 2016
www.designmuseum.dk

DET NATIONALE FOTOMUSEUM
Skatte i Det Kongelige Bibliotek 
13. februar 2016 – 31. december 2017 
Julie Boserup og Søren Lose 
- Vi byggede et hus 
30. april 2016 - 4. februar 2017 
www.kb.dk

FAURSCHOU FOUNDATION
Liu Xiaodong – Painting and Shooting
26. maj – 16. december 2016
www.faurschou.com

FOTOGRAFISK CENTER
Bending the Frame - en international 
gruppeudstilling kurateret af Fred Ritchin 
(USA)) i samarbejde med Tina Enghoff 
(DK) og Fotografisk Center
27. august - 23. oktober
www.photography.dk

FUGLSANG KUNSTMUSEUM
Møder. Dansk og tysk malerkunst 
1860-1960
10. juni - 4. september 2016
Idealer. Konkret kunst dengang og nu
23. september 2016 – 8. januar 2017
www.fuglsangkunstmuseum.dk

GL HOLTEGAARD
PAVILLION II Menageri: Natsværmerhus
3. juni – 23. oktober 2016
Frydefuld gysen 
- Barokke spejlinger før og nu
26. august – 30. december 2016
www.glholtegaard.dk
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SORØ KUNSTMUSEUM
A Kassen/EXTERIOR
5. juni - 28. august 2016
Udkast til en ny verden 
24. september – 15. januar
www.sorokunstmuseum.dk

STATENS MUSEUM FOR KUNST
Ed Atkins – Safe Conduct 
17. marts - 4. september 2016
Fleeting moments. 
Drawings by Auguste Rodin
22. september 2016 – 15. januar 2017
Sergej Jensen
22. oktober – januar 2017
www.smk.dk

THORVALDSENS MUSEUM
Monument - Thorvaldsen uden for Danmark
1. juli -1. oktober 2016 
www.thorvaldsensmuseum.dk

ØREGAARD MUSEUM
And Then Came White. Charlotte Schrøder
16. juni - 25. september 2016
Guld fra gemmerne 
– Værker fra museets samling
16. juni – 25. september 2016
Meret Oppenheim – Beyond the Fur Cup
6. oktober 2016 – 22. januar 2017
www.oregaard.dk

FYN 

BRANDTS
John Kørner - Life Attacks You
22. april – 23. oktober 2016
Se vores omtale på side 18
Skæg - Af Lasse Bak Mejlvang
22. april – 23. oktober 2016
Jan Grarup
26. august – 31. januar 2017 
Fotobiennale –Cities and Memory
26. august –31. januar 2017
Disney –Kunsten at fortælle
30. september –12. marts 2017
www.brandts.dk

CLAY – KERAMIKMUSEUM DAN-
MARK
Sten Lykke Madsen – Slip fantasien løs!
28. august – 5. februar 2017
www.claymuseum.dk 

FAABORG MUSEUM
Retro 1915 – Gensyn med fynboernes 
egen ophængning
6. juni - 30. oktober 2016
Skindød – Peter Callesen
1. oktober - 12. marts 2017
www.faaborgmuseum.dk

JOHANNES LARSEN MUSEET
Nødvendighed
10. september - 4. december 2016
www.johanneslarsenmuseet.dk

JYLLAND

AROS
Robert Mapplethorpe
17. juni - 30. oktober 2016
Greyson Perry 
24. juni - 11. september 2016
Se vores anmeldelse på side 12.
ARoS Focus/New Nordic: Meric Agün 
Ringborg
2. juli - 11. september 2016
Aros Focus/New Nordic: The Icelandic 
Love Corporation
1. oktober – 22. januar 2017
Joana Vasconcelos
14. oktober – 19. februar 2017
www.aros.dk

ESBJERG KUNSTMUSEUM
Tranzart
4. juni - 4. september 2016
Ocean Europe - Ismar Cirkinagic
4. juni - 4. september 2016
Eva Merz - Solo
1. oktober - primo januar 2017
Thomas Bang – Bang!
1. oktober - primo januar 2017
www.eskum.dk

GALLERI IMAGE  
Against the Grain 
- Anu Ramdas og Christian Danielewitz
27. august - 2. oktober 2016
The Cloud of Unknowing – James Bridle
14. oktober – 20. december 2016
www.galleriimage.dk

GLASMUSEET EBELTOFT
FAKE
15. januar - (forlænget til) 31. oktober 2016
Ornament - en verden af farver og mønstre
22. april - 25. september 2016
Luftkraft Glass Studio
8. oktober - 31. december 2016
Afgangsudstilling – Designskolen Bornholm
8. oktober - 31. december 2016
www.glasmuseet.dk

HEART – HERNING KUNSTMUSEUM
Alex Da Corte – 50 wigs
3. september – 21. januar 2016
Andy Warhol – The Man Behind the Myth
3. september – 15. januar 2016
www.heartmus.dk

HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM
Fetich - Begærets objekter
4. juni - 4. september 2016
Væren værket verden
24. september - 4. december 2016
www.holstebrokunstmuseum.dk

HORSENS KUNSTMUSEUM 
Gudrun Hasle - Haw can i scrim  
30. april - 28. august 2016
Stay – samarbejde med 
Det Kgl. Danske Kunstakademi. 
Billedhuggere.
10. september - 2016 
Sophie Dupont performance
20. august og 24. september
Cathrine Raben Davidsen - Kenosis
17. september -  2016
www.horsenskunstmuseum.dk

KUNSTBYGNINGEN I VRÅ
Engelundsamlingen 
Hele året, dog ikke august
www.kunstbygningenvraa.dk 

KOLDINGHUS
FABERGÉ - Zarens hofjuveler og 
forbindelsen til den danske kongefamilie
12. maj 2016 – 25. september 2016
Designskolens Afgangsudstilling
30. juni - 23. oktober 2016
www.koldinghus.dk 

KUNSTHAL AARHUS
Collective Making 2015 - 2016
7. november 2015 - 31. december 2016
Interactive Playground - WRO Art Center
18. august - 18. oktober 2016
Spectacles without Objects – Louise 
Hervé Chloé Maillet
1. september – 6. november 2016
www.kunsthalaarhus.dk



Magasinet Kunst     Side 105

     KUNSTGUIDE

KUNSTHAL NORD
Nordkraftudstillingen
6. august - 3. september 2016
Uden Titel
10. september - 23. oktober 2016
www.kunsthalnord.dk

KUNSTMUSEET I TØNDER
”C” - Kunstværker fra Kunstmuseet 
i Tønders egen samling
7. maj - 4. september 2016
Júlíana Sveinsdóttir – Islandsk maleri og 
kunsthåndværk
17. september - medio januar 2017
www.museum-sonderjylland.dk  

MUSEUM JORN – SILKEBORG
På arbejde med Jorn
27. maj - 11. december 2016
Georg Baselitz
3. september – 4. december
www.museumjorn.dk

RANDERS KUNSTMUSEUM
Theodor Philipsen - Lysets og farvens mester
13. august 2016 - 8. januar 2017
www.randerskunstmuseum.dk 

RIBE KUNSTMUSEUM
Gips og guld - Dansk kunst i 1800-tallet 
18. juni - 2. oktober 2016
Ribe Samlingens Gemte Skatte
15. oktober – 30. december 2016
www.ribekunstmuseum.dk

SILKEBORG BAD
En skov af tryk - danske grafikere
16 januar – 11. september 2016
S.E.S - Sculpture Experiment Silkeborg 
- i skulpturparken
20. august - 25. september 2016
I skovens dybe stille ro
10. september – 11. december 2016
De anstændige damer
17. september – 11. december 2016
www.silkeborgbad.dk

SKAGEN MUSEUM
Bølle af Thorvald Bindesbølls keramik
13. februar – 28. december 2016
Ophængt 
13. februar – 28. december 2016
SORT GUL RØD - Skagensmalernes 
rammer og fiskernes by
11. marts - 28. december 2016
Arven fra Anchers – Skjulte skatte fra 
Anchers Hus
9. september – 23. april 2017
www.skagensmuseum.dk 

Carl Christian Tofte, Traner. Sophienholm og Johannes Larsen Museet.

SKIVE KRYDSFELT
Museet lukker d. 29. juli 2016 indtil 2018 pga. 
ombygning.
www.museumsalling.dk

SKOVGAARDMUSEET 
I Italiens lys - Et dansk-norsk 
kunstnerfællesskab 1879-1886
1. juni - 4. september 2016
Hedens ansigter
16.september – 15. januar 2017
www.skovgaardmuseet.dk

SØNDERBORG SLOT 
www.museum-sonderjylland.dk

TRAPHOLT
When Things Fall Apart
11. februar – 28. november 2016
Waste Time Home Party
februar til september 2016
Afrikas stjerne 
- Monumentale værker af El Anatsui
17. marts - 23. oktober 2016
Tidsrejsen 
- Aagaard (gen)oplevet af René Holm
7. april - 11. december 2016
Hairstyles and Headdresses - J.D. ’Okhai 
Ojeikere
20. april - 23. oktober 2016
OVERTRYK - Julie Nord, Louise Hindsgavl, 
Mie Mørkeberg, Nina Saunders og Merete 
Pryds Helle
5. maj 2016 - 19. februar 2017
www.trapholt.dk 

VEJLE KUNSTMUSEUM 
Udstilling i vandet – Floating Art
21. august - 1. september 2016
Kampråb og poesi
11. september 2016 - 8. januar 2017
www.vejlekunstmuseum.dk

VENDSYSSEL KUNSTMUSEUM
Knud Odde
10. september – 20. november
www.vkm.dk

VESTJYLLANDS KUNSTMUSEUM
Tegn
13. august - 6. oktober 2016 
Vestjyllandsudstillingen 2016
15. oktober – 20. november
www.janusbygningen.dk

VIBORG KUNSTHAL
Niels Pugholm
26. august – 27. november 2016
Amalie Smith
26. august – 27. november 2016
Cosmopolitanism
26. august – 27. november 2016
Ann Lislegaard
26. august – 27. november 2016
www.viborgkunsthal.dk



FREDAG 9. SEPTEMBER 2016 : FOLKETIDENDE6 NYKØBING
GULDBORGSUND-REDAKTIONEN

Det bliver jo noget afskærmet, men byggeriet kommer til at foregå i etaper,
sådan at biblioteket stadig er så brugervenligt som muligt, siger Bente Nielsen

Museumsassistent Finn Juul (til venstre) og kurator Jacob Helbo 

Jensen tager her maleriet “Afgang” ned fra væggen. PRESSEFOTO

Der er “afgang” for 

maleriet af samme navn, 

der skal være del af tysk 

udstilling. 

FUGLSANG  Maleriet “Af-
gang!” der er hovedværket  
og fast inventar på Fugl-
sang Kunstmuseum rejser 
en tur sydpå. Maleriet skal 
nemlig være en del af en 
særudstilling på Museum 
Behnhaus Drägerhaus i 
Lübeck, Tyskland.

- Vi er jo altid glade for at 
låne fi ne kunstværker an-
dre steder fra til vores egne 
særudstillinger, og det er 
lettere, når vi også selv er 
indstillet på udlån, forkla-

rer museumsdirektør Anne 
Højer Petersen. 

“Afgang!” er malet af 
Jais Nielsen i 1918 og har 
netop været med på Fugl-
sangs egen særudstilling 
“MØDER. Dansk og tysk 
malerkunst 1860-1960”, 
som er det første kulturelle 
samarbejde - også kaldet 
NORDMUS - mellem det 
sydlige Danmark og Nord-
tyskland. 

Museumsdirektøren hå-
ber på, at udlånet også kan 
give tyskerne smag for 
mere dansk kunst, så de 
senere vil gæste Fuglsang 
og ikke mindst Lolland-
Falster.   lima

Hovedværk skal en tur til Tyskland

Byggeriet på Hovedbiblioteket 

i Nykøbing er netop gået i 

gang. Derfor har håndvær-

kerne inddraget halvdelen 

af parkeringspladserne, og 

brugerne af biblioteket

henvises derfor til at gøre 

brug af de resterende pladser 

og ellers parkere ved

Cementen. Byggeriet for-

ventes at være færdigt

i starten af december.

 FOTO: CLAUS HANSEN

NYKØBING  Ombyg-
ningen af Hovedbib-

lioteket i Nykøbing, der fra 
næste år også skal huse 
Borgerservice, er netop 
gået i gang. 

Håndværkerne har taget 
opstilling ved biblioteket, 
og derfor må brugerne og-
så forvente, at det er en lidt 
anderledes oplevelse at gå 
på biblioteket i den kom-
mende periode. 

- Det bliver jo noget af-
skærmet, men byggeriet 
kommer til at foregå i eta-
per, sådan at biblioteket 
stadig er så brugervenligt 
som muligt. Der vil også 
blive sat støvvægge op, og 
man vil kunne forvente no-
get støj, siger Bente Niel-
sen, der er leder af biblio-
tekerne. 

I forbindelse med byg-
geriet skal der etableres en 

handicapelevator, og det 
er en større indgriben, der 
skal til her. 

- Vi vil sørge for, at der er 
adgang til så meget som 
muligt, også til børnebib-

lioteket. Ellers fl ytter vi bø-
gerne ned. Håndværkerne 
sørger også for at tage ma-
terialerne med ind så hen-
sigtsmæssigt som muligt 
gennem bagindgangen, så 

borgerne stadig kan benyt-
te sig af hovedindgangen, 
siger hun. 

Christian Barding, der er 
centerchef for borger og 
branding i Guldborgsund 
Kommune, forventer at 
byggeriet er færdigt i star-
ten af december, og indtil 
da henviser han bibliote-
kets brugere til at parkere 
på de tilbageværende plad-
ser og ved Cementen.

- Det er vigtigt, at hånd-
værkerne kan trække den 
strøm, de skal bruge, så 
derfor skal de være så tæt 
på biblioteket som muligt. 
Derfor er halvdelen af par-
keringspladsen også blevet 
inddraget, så de har den 
plads, de har brug for, siger 
Christian Barding.

LIZETTE MADSEN
lim@ftgruppen.dk

Borgerservice og bibliotek skal under samme tag

Byggeri er begyndt

Sådan ser plantegningen for byggeriet i bibliotekets stueetage 

ud. Borgerservice får placering i området ud mod Engboulevar-

den (nederst på fotoet).  ILLUSTRATION: GULDBORGSUND KOMMUNE
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 Stråtækt idyl v/Hummingen Strand 

Se åbningstider på www.dengamledigegaard.dk · tlf: 54946040

Kro af samme familie siden 1974 - 
Deres garanti for et uforglemmeligt arrangement.

Stegte ål kr. 245,-

Arrangementer

Fiskeaften 16. september

Vildtaften 7. oktober

Mortens aften 10. nov.

Tilmelding nødvendigt.

Plads til 50 overnattende gæster

Velkomst 
v/ stranden

Festmenu:
Velkomst 

3 retters menu

Vine,øl,vand ad lib.

Kaffe m./avec

Natmad

8 ½ times arrangement

fra kr. 649,- børn ½ pris

995,- inkl. overnatning

Gratis bus v/min. 30 couv. 

Bestil Deres næste 
fest inden 30. september, 
og vi gi´r 10% på hele arrangementet

 Vi tilbyder syn
på alle køretøjer og påhængsvogne op til 3500 kg. 

Ydermere foretages toldsyn, rustattest, vinterattest og 

brugtbilstjek m.m. For både private og erhvervskunder.

Byens

billigste syn!

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag  ............ 8.00-16.00
Onsdag  ........................... 8.00-18.00

1. lørdag i måneden ....... 9.00-13.00

SakskøbingBilsyn
Fabriksvej 25 · Sakskøbing -Tlf. 50 76 00 00
Også online booking www.saxbilsyn.dk

GRATIS
sikring af 

nummerplader, 
som er lovkrav 
fra 15. okt. 2015

Tlf. 22 36 36 37  ell. 22 25 26 37

Åbningstider i vores 
butik & Udstilling:

Tirsdag til Fredag 12-17
Lørdag               lukket
samt efter aftale

Denoflex Danmark
Filial af Denoflex Ltd. England

DD
Østergade 35, 4970 Rødby

Vi laver dine vinduer og døre efter mål, til faste lave priser

Ombygning - tilbygning - reparation - veligeholdelse
Facadepudsning - murearbejde  -  brolægning  mm.  

k
t

Høj val te  med 

 
i

Pri garant
s

i

Terrassepartier

1.349,-
1000 x 1000 mm

1000 x 2000 mm

Incl.moms

Incl.moms

Fra:

1.269,-

Aluplast vindue, side-
hængslet samt kip

Tirsdag til torsdag 12-17 

Fredag og lørdag lukket

ODIN HOLM
Deres kloak- og VVS-blikkenslager - 54 85 06 66
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Grundhof. Paul Eastham, Sänger, 
Songwriter, Komponist, Frontmann 
und Gründer der Folk-Rockband 
»Coast« spielt am 7. Oktober um 20 
Uhr im Landgasthaus Bönstrup bei 
Grundhof.

Sowohl mit »Coast« als auch solo 
bereicherte er bereits etliche nam-
hafte Festivals und tourt durch seine 
Heimat England und Schottland so-
wie durch skandinavische Länder 
wie Dänemark und Norwegen. Seine 
Kompositionen und sein Repertoi-
re sind geprägt von keltischen Un-
tertönen und seine Musik bewegt 
sich von sanften Harmonien über 
getragene Grooves und Melodien. 
Inspiriert von Runrig, Mark Knopler, 
Big Country und Bruce Springsteen 
und gepaart mit freier Improvisation 
entstehen so einzigartige Kompositi-
onen. Der Eintritt beträgt 15 Euro.   
                            hcd

Konzert

Groove in 
Bönstrup

COMEDY

Aabenraa. Sønderjyllandshallen kan 
i den kommende vintersæson præ-
sentere en stribe af Danmarks bed-
ste komikere. Mick Øgendahl starter 
og slutter med en fest fredag den 
30 september klokken 19 og 21.30. 
Til disse to shows er der allerede 
udsolgt med 1100 publikummer pr. 
show. Der er dog indlagt et ekstra 
show den 28. april 2017 klokken 19.

Thomas optræder med Warberg 
Comedy Tour  lørdag den 29. oktober 
klokken 20. Showet er blevet anmel-
derrost i lere landsdækkende me-
dier med fem stjerner. Der er også 
tysk komik med Baumann & Clau-
sen, »Die Rathaus Amigos«, kendt fra 
Radio Schleswig-Holstein vil under-
holde fredag den 4. november klok-
ken 19.30. De tager systemet og det 
ofentlige under kærlig behandling 
som de to embedsmænd fra rådhu-
set. Senere i november er der Men's 
Room 3 med Torben Chris & Tho-
mas Hartmann - Men's Room vs. Pre-
dator. Herrerne kan opleves fredag 
den 18. november klokken 20. End-
nu en femstjernet komiker kommer 
på besøg fredag den 3. februar 2017 
klokken 19.00. Linda P spørger: »Er 
jeg blevet normal nok«? Og det kan 
man så få svar på  i hendes anmel-
derroste show. Torsdag den 9. marts 
er det Fifti Fifti med Andreas Bo. Og 
fredag den 17. marts klokken 19 stil-
ler Rune Klan Live med »Barnløs«

                hcd

Fem-stjernede komikere til Aabenraa

Flensburg. In der »Gallery 4« in den 
Räumen des neuen Robbe & Berking 
Yachting Heritage Centers in Flens-
burg zeigen vier maritime Künstle-
rinnen ab 2. Oktober in einer dau-
erhaften, gemeinsamen Ausstellung 
ihre Bilder. Dabei ist der Name »Gal-
lery 4» nicht zufällig gewählt, er 
symbolisiert die Anzahl der ausstel-
lenden Malerinnen: Christine Aul-
bach, Heinke Böhnert, Ines Ramm 
und Susanne Westphal. Alle vier be-
reichern seit Jahren die maritime 
deutsche und internationale Kunst-
szene und stellen ihre Bilder in ver-
schiedenen Galerien weltweit aus. 

Allen Bildern gemein ist die Fokus-
sierung auf die See, Meer, Strände, 
Yachten und maritime Elemente. 
Die Bilder zeigen die Macht von 
Wellen und Wind. Die Schönheit 
weißer, am Horizont aufragender 
Segel. Markante Landmarken und 
eindrucksvolle Küstenlandschaften. 
Regatta-Aktion und die oft zitierte 
Entdeckung der Langsamkeit unter 
Segeln.  Das Sujet der Künstlerinnen 
ist ähnlich, doch sind die Werke und 
Techniken der vier ausstellenden 
Protagonistinnen sehr verschieden. 
Alle Exponate können direkt vor Ort 
gekauft werden, die Öfnungszeiten 
der Galerie orientieren sich an de-
nen des Museums.              hcd

Konzert 

Neue Galerie 
in Flensburg

Vesterland. Fotografen Nils Bahnsen 
udstiller i Alte Post en serie fotogra-
ier med skibe, heste og vadehavet 
som primære motiver. »Geisterschif-
fe - Geisterreiter« er titlen på udstil-
lingen, der kan ses fra den 2. til den 
31. oktober.

Nils Bahnsen har hentet sine ind-
tryk fra og omkring Sild. Torsdag 
den 20. oktober klokken 19 er der 
musikalske indslag med deltagere 
fra et guitarseminar på Sild og op-
læsning af digte skrevet af Joachim 
Ringelnatz.               hcd

Rundvisning 

Theodor 
Storms have
Husum. Den 4. oktober kan man 
komme med på en guidet rundvis-
ning gennem forfatteren Theodor 
Storms have, som den har set ud på 
hans levetid. Det foregår ved Theo-
dor-Storm-Haus i Husum og begyn-
der klokken 10.30.

Varigheden er halvanden time. 
Der er forhåndstilmelding på tele-
fon 04841-8038630. Deltagelse ko-
ster fem euro ud over den alminde-
lige museumsentre. Medlemmer af 
Storm-Gesellschaft kommer gratis 
med.                hcd

Forsalg

Ny mand 
med i revy
Sønderborg. Jacob Morild er ny 
dreng i klassen, når Sønderborg 
Sommer Revy kører over scenen på 
Hotel Comwell næste år. Der bliver 
comeback til Lone Rødbroe, og gen-
gangerne er Jeanne Boel, Rasmus 
Krogs gaard, Leif Maibom og Thomas 
Pakula.

Billetsalget til revyen begynder 
den 4. oktober på revyens hjemmesi-
de www.sommerrevy.dk og pr. mail 
på billet@sommerrevy.dk. telefonsa-
let begynder den 7. februar 2017. hcd

Udstilling 

Skibe og 
heste

Tre år efter succesen med »Det Stribede Show« er Rune Klan tilbage på de danske scener 

med et nyt one-man show. »Barnløs« er hans femte i rækken.               (Foto: PR)

Paul Eastham

      (Foto: Matthias Strehlow)

Christine Aulbach, Heinke Böhnert, Ines 

Ramm und Susanne Westphal. 
                (Privatfoto)

In 34 Bildpaaren bietet 
die Lübecker Ausstel-
lung »Begegnungen. 
Deutsche und dänische 
Malerei 1860-1960« ei-
nen Überblick über 100 
Jahre Kunstgeschichte 
in beiden Ländern. 

KUNST

Lübeck. Bilder deutscher und däni-
scher Maler mit ähnlichen Motiven 
zeigt eine Ausstellung im Lübecker 
Museum Behnhaus. Sie ist Teil des 
neu gegründeten deutsch-dänischen 
Museumsnetzwerkes »Nordmus« 
und wurde vom Behnhaus und dem 
dänischen Fuglsang Kunstmuseum 
in Toreby konzipiert.

In 34 Bildpaaren bietet die Aus-
stellung »Begegnungen. Deutsche 
und dänische Malerei 1860-1960« ei-
nen vergleichenden Überblick über 
100 Jahre Kunstgeschichte in beiden 
Ländern. Die Ausstellung wurde am 
Wochenende in Anwesenheit von 
Schleswig-Holsteins Kulturministe-
rin Anke Spoorendonk (SSW) eröf-
net werden.

Die Bildpaare sind Motivkreisen 
wie Landschaft, Porträts und Still-
leben zugeordnet. Diese Anordnung 
ermöglicht es dem Betrachter, Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede 
in Motivwahl und Malweise zu en-
tdecken. Alle Bilder stammen aus 
den Sammlungen der beiden betei-
ligten Museen, das Spektrum reicht 
von Arbeiten regional bedeutender 
Maler bis zu Bildern von internatio-
nal bekannten Künstlern wie Ernst 
Ludwig Kirchner, Max Pechstein und 

Lovis Corinth.  Die Ausstellung, die 
zuvor bereits in Dänemark gezeigt 
wurde, ist bis zum 30. Dezember in 
Lübeck zu sehen. 

In Ihrem Grußwort sagte Kultur-
ministerin Anke Spoorendonk:

»Diese stilistisch sehr breit auf-
gestellte Werkschau ist mehr als 
eine gemeinsame deutsch-dänische 
Kunst-Ausstellung. Sie schärft den 
Blick auf die gemeinsame Kulturge-
schichte und das Bewusstsein dafür. 
Die kulturelle Kooperation auf den 
verschiedenen Feldern will Schles-
wig-Holstein künftig in einem noch 
größeren Kontext dänisch-schleswig-
holsteinischer Zusammenarbeit ent-
wickeln, gewichten und fördern«.

In der 2015 erstmalig erstellten 
Rahmenplanung der Landesre-
gierung zur deutsch-dänischen Zu-
sammenarbeit besitzt das Thema 
»Kultur« einen besonderen Stel-
lenwert, so Anke Spoorendonk. 

»Künstlerische Begegnung und 

kultureller Austausch fördern das 
Verständnis der Menschen für die 
jeweils andere Kultur. Kulturelle 
Kooperation verbindet Länder und 
Regionen und bereitet den Weg für 
die Anbahnung von Kooperationen 
in vielen anderen Feldern«, betonte 
Spoorendonk.

 Eine Rahmenkonstante für die 
kulturelle Zusammenarbeit sei die 
deutsch-dänische Kulturverein-
barung 2013-2016 der Region Sønder-
jylland-Schleswig, die im April 2013 
von mehreren dänischen und schle-
swig-holsteinischen Kommunen so-
wie Kreisen südlich und nördlich 
der Grenze, dem dänischen und dem 
schleswig-holsteinischen Kulturmi-
nisterium unterzeichnet wurde. Sie 
stelle die kulturpolitische Basis für 
die Zusammenarbeit dar, erläuterte 
die Ministerin.                 

            Hans Christian Davidsen

      hcd@la.de

Bildpaare deutscher 
und dänischer Maler

RESUME

Danske og tyske 
malerier side om side
»Begegnungen Deutsche und dänische Malerei 1860-1960« er titlen på en 
udstilling, der er et møde mellem dansk og tysk malerkunst. Udstillin-
gen er nu nået til Museum Behnhaus i Lübeck, hvor den blev åbnet af 
Slesvig-Holstens kulturminister Anke Spoorendonk (SSW).

Den er en del af det europæiske Interreg-projektet, der på dansk side 
blandt andre tæller Fuglsang Kunstmuseum, Museum Lolland-Falster, 
Vestsjællands Museum og Museum Sønderjylland

Side om side udstilles 68 malerier, der tilsammen repræsenterer om-
kring 100 års kunsthistorie. Værkerne er parret to og to og giver iagtta-
geren mulighed for at gå på opdagelse og udforske ligheder og forskelle 
inden for forskellige temaer for eksempel landskabet, portrættet og op-
stillingen.

Slesvig. Bibliotekar Karl Fischer præ-
senterer nye bøger på de danske 
biblioteker i Sydslesvig. Første gang 
på Slesvig Bibliotek, Bismarckstraße 
18a, onsdag den 28. september klok-
ken 19.30. Han fortsætter torsdag 
den 29. september klokken 11 på Hu-
sum Bibliotek, Neustadt 81.

I Flensborg suppleres Karl Fischer 
af forfatteren Finn Egeris Petersen, 
der fortæller om sin nyeste roman, 
»De faderløse«.

I romanen følges drengene Wil-
helm og Kars i tiden omkring Anden 
Verdenskrig. Wilhelm er en kunstne-
risk begavet dreng, der mod sin vilje 
kommer i de nazistiske ungdoms-
korps og sendes til Østfronten. Kars 
forsøger på egen hånd at hindre eng-
lænderne i at tilintetgøre hans hjem-
stavn, Helgoland. Et overordnet te-
ma er det danske mindretals vækst 
og stagnation efter krigen.

Det sker på Flensborg Bibliotek, 
Nørregade 59, torsdag den 29. sep-
tember klokken 16-17. Der er fri en-
tré.                 hcd
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Nye bøger 
på dansk



FAKTENTREU UND VERSPONNEN Klü-
ger wird sein, wer dieses Buch liest. Nicht
jeder aber wird über die ersten Seiten hin-
auskommen. „Das Buch vom Meer“ ist
Sachbuch, Erzählung, Kunstwerk. Ist philo-
sophisch, faktentreu und versponnen zu-
gleich. Morten A. Strøksnes ist ein sprach-
lich virtuoses und auf stille Art faszinieren-
desBuchgelungen,daserstnachundnach
begeistert – dann aber umso mehr. In Nor-
wegen ist Morten A. Strøksnes neuntes
Buch ein Nr.-1-Bestseller, verzückte Kriti-
ker, räumte Buchpreise ab – und erscheint
nun inmehr als 15Ländern.„DasBuch vom
Meer oder wie zwei Freunde im Schlauch-
bootausziehen,um imNordmeereinenEis-
hai zu fangen und dafür ein ganzes Jahr
brauchen“ lautet der Titel komplett und ver-
rät schon die Geschichte. Mit Akribie und
Leidenschaft beschreibt Strøksnes die
Stimmungen und Farben des Meeres. Die
Freundewarten auf ihrenHai, erzählen sich
Erlebtes, Erinnerungen – und immer wie-
der: was sie wissen. Gerade an diese Ein-
schübe mit ausführlichen Informationen zu
Biologie,Artenvielfalt,Überfischungundet-
lichemmehr muss man sich gewöhnen.
Solchegenauenund tief insDetail gehen-
den Angaben als Teil eines beschaulichen
Gespräches unter Freunden zu lesen, wirkt
zunächst befremdlich und wenig stimmig.
Je mehr man das kauzige Duo allerdings
kennenlernt, desto weniger wundert man
sich und mag die oft skurrilen und zuvor
noch nie gehörten Fakten nicht mehr mis-
sen.Nachmehrerenmissglückten Jagdver-
suchen erfahren die Freunde in den Nach-
richten vom Fang anderer Eishaie, einem
880 Kilogramm schweren, von einem Dä-
nen gefangenen Exemplar zum Beispiel.
Immer wieder findet er in seinem „Buch
vom Meer“ wundervolle, genau zur Stim-
mungderKapitel passendeWorteundFor-
mulierungen, immer wieder klingen große
Begeisterung und Liebe zu Land undMeer
seinerHeimat durch.SchonalsRomanwä-
re das Werk etwas Besonderes – dass es
eine Erzählung voller realer Fakten, Bege-
benheiten undMenschen ist, macht es zum
einzigartigen Kleinod. Annett Stein

Kultur
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Morten A. Strøksnes: DasBuch vom
Meer,Deutsche Verlags-Anstalt,
368 Seiten, 19,99 Euro,
ISBN 978-3-421-04739-7

HAMBURG Drei Monate vor der Eröff-
nung gibt DJ Felix Jaehn (22, „Cheerlea-
der“) am8.OktobereinKonzert imPark-
haus der Elbphilharmonie. Es wird der
Abschluss-Gig der „Bonfire“-Tour 2016
sein, die Jaehn im September durch
Deutschland führte. „Ich bin gespannt
darauf,dieElbphilharmonievon innenzu
sehen – und als gebürtiger Hamburger
natürlich stolz, als einer der erstenMusi-
kerdort auftretenzudürfen“, sagte Jaehn
gestern in Hamburg. Tickets werden im
Rahmen einer Verlosung auf der Face-
book-Seite der Elbphilharmonie verge-
ben. Wer dabei sein möchte, sollte bis
zum30.Septemberposten,welchenSong
Jaehn an dem Abend spielen soll. dpa

BERLIN Der österreichische Pianist Al-
fred Brendel (85) wird für sein Lebens-
werkmitdemEcho-Klassikgeehrt. „Seine
Interpretationen des klassisch-romanti-
schenRepertoires gelten seit den 1950er-
Jahren als stilprägend und haben zahlrei-
che jüngere Künstler nachhaltig beein-
flusst“, teilten die Veranstaltermit. Bren-
del war der erste Pianist, der Beethovens
gesamtes Klavierwerk aufnahm. dpa

Stefan Hansen aus Handewitt hat für viele Til Schweiger-Filme die Musik geschrieben – und ist Komponist und Produzent internationaler Hits

HANDEWITT Ist JürgenVogel tot?Gerade
ist er mit demMotorrad unter einen Las-
tergerast.EineFraurenntzuihm–inZeit-
lupe.Dann setzt für dreiMinutendieMu-
sik ein.Erst ertönen leiseAkkorde.Alsdie
KameraAnnaMariaMüheundIrisBerben
zeigt,die imKrankenhauseintreffen,wird
derSounddramatischer,unterstreichtdie
Stimmung zwischen Hoffen und Bangen.
„Es ist die Aufgabe der Filmmusik, Emo-
tionen zu erzeugen“, sagt StefanHansen,
über dessen Bildschirm imDachgeschoss
seinesHauses inHandewitt die Szene aus
dem TV-Zweiteiler „Familie!“ läuft, der
am 10. und 12. Oktober um 20.15 Uhr im
ZDF gezeigt wird. Der 51-Jährige darf das
sagen, denn dieMusik stammt von ihm –
wieunzählige andereFilmmusiken, die er
für deutsche und internationale Produk-
tionen komponiert hat. Nur die Kinopla-
kate im Treppenhaus deuten bei ihm zu
Hause daraufhin, dass auch sechs Til
Schweiger-Filme dabei waren. Dort hän-
gendiePlakatevonStreifenwie„11/2Rit-
ter“, „One Way“, „Barfuss“ oder eben
„Keinohrhasen“.AberauchfürProduktio-
nen wie „Der rote Baron“ mit Matthias
Schweighöfer oder den Anti-Atom-Film
„DieWolke“hat StefanHansendieMusik
komponiert. Heute ist er vor allem fürs
Fernsehen aktiv, sowohl für eher leichte
FamilienkomödienalsauchfürKrimiswie
„Wilsberg“odermehrereBremerTatorte.
„In diesem Jahr habe ich acht Filme ge-
macht, acht weitere abgesagt, weil ich sie
nichtmehr geschafft habe“, sagt Hansen.
Ihmistnichtanzusehen,dassereinStar

der Filmszene ist. Er wirkt bescheiden
und unprätentiös, obwohl er mit deut-
schen und internationalen Stars arbeitet,
die er allerdings meist nur bei Filmpre-
mieren trifft. „Tauschen möchte ich mit
jemandem wie Til Schweiger nicht. Ich
war mal mit ihm los, der wird ja in jedem
Sky-Markt erkannt und ist nie allein. Alle
tuschelnundgucken–daswärenichts für
mich.“
StefanHansenwird nicht erkannt, aber

er verhilft den Filmen der Stars zum Er-
folg, indem er ihre Wirkung verstärkt.
„StevenSpielberghatmal gesagt, dass die
Musik 50 Prozent eines Films ausmacht.
Ich halte das für übertrieben –wenn auch
nur für ein bisschen“, sagt Hansen grin-
send. Doch wenn die Musik so viel aus-
macht,müssteerdochauchentsprechend
entlohnt werden, oder? „Das wäre schön,
wenn ich 50 Prozent des Budgets bekom-
men würde“, sagt er. „Tatsächlich sind es
vielleicht 0,5 Prozent.“ Für Produktionen
bekommter einen festenBetrag.Wenner
–wiehäufig–Musikerdazubucht,musser
die davon bezahlen. „Ich würde manch-

mal auch gern ein Orchester etwas ein-
spielenlassen.AberfürdasBudget,dasich
bekomme, würden die höchstens einen
Vormittag bis zur Kaffeepause spielen.“
Die Etats für Filmmusik würden immer
weiter gekürzt, sagt Hansen. Allerdings
bekommt er von der Gema eben auch für
jedeWiederholung eine Ausschüttung.
Über seinen Erfolg redet Hansen eher

zurückhaltend. Wie viele erfolgreiche

Songs er geschrieben hat, weiß er nicht
mehr so genau. „Ich bin Dienstleistungs-
Musiker“, sagter–undbeziehtdasaufdie
Filme. Vielleicht liegt Hansens Under-
statement auchanseiner lokalenVerwur-
zelung. Aufgewachsen ist er in Friedrich-
stadt (Kreis Nordfriesland). „Ich komme
aus einem musik-affinen Haus“, sagt der
Komponist.„MeinVaterhatineinerTanz-
kapelle gespielt.“ Bei denHansens gibt es
viele Musikinstrumente, und der kleine
Stefanprobiertsieaus–zuerstdasKlavier,
später auch die Gitarre. Über das Musik-
hausHusumknüpft er ersteKontakte zur
Szene inSchleswig-Holstein.NachAbitur
und Bundeswehr beginnt er ein Studium

an der Pädagogischen Hochschule in
Flensburg–MusikundGeschichte. „Aber
Lehrerzuwerden,warimmernurderPlan
B“,sagtHansen.„IchhattedasGlück,dass
ichsofortvonderMusiklebenkonnte.“Er
spielt für lokale Größen wie Hans Harz,
steigt indieBand„TopUnion“ein,mitder
er in ganz Norddeutschland bis zu 140
Auftritte imJahr absolviert – auf Stadtfes-
ten, in Großdiscos oder Zeltfesten. Er
macht Studiomusik, komponiert Songs
für die No Angels, Modern Talking und
Rea Garvey. Über Detlef Petersen, den
Gründer derBandLake, die auch interna-
tionale Erfolge feiert, kommt er zur Film-
musik. Petersen produziert Anfang der
90er-Jahredie Songs fürFilmevonDetlev
Buck,erhältfür„Wirkönnenauchanders“
den Deutschen Filmpreis für die beste
Filmmusik. Ein Jahr später bekommt
HansenebendiesenPreis fürdieMusikzu
„Erbsen Auf Halb Sechs“.
„An der Filmmusik ist das Schöne, das

mannichtsofestgelegtist–mankannsich
aus allen Stilen bedienen“, sagt Hansen,
über dessenMischpult ein Schild mit der
Aufschrift „Möge die Musik mit Dir sein“
prangt. Sie istmit ihm, immerweniger ist
er im Laufe der Jahre auf Tour, widmet
sich dafür immer erfolgreicher den Film-
produktionen. „Das war einfach auch
praktischer.AlsEndeder90er-Jahremein
Sohngeborenwurde,konnteichmehrvon
zuHause aus arbeiten, denndamals revo-

Gold- und Platin-Awards bekam Stefan Hansen für den Soundtrack zu dem Til-Schweiger-Film „Keinohrhasen“ von 2009. STAUDT
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„Ich hatte das Glück,
dass ich sofort

von der Musik leben konnte.“
Stefan Hansen
Komponist

lutionierte sich auch die Technik.“ Seit-
dem produziert Hansen in seinem Dach-
geschossMelodien, dieMillionen hören.
2001 komponiert er federführend die

Musik für den Kinofilm „Jetzt oder nie“.
Produzent: Til Schweiger. „Das war mein
Türöffner, Til hat mich dann immer wie-
der angerufen.“ Man habe sich gut ver-
standen, sagt Hansen. Doch irgendwann
harmonieren die beiden nicht mehr so
gut. „Til istetwasspeziell“, sagt seinKom-
ponist. „Erhat als Schauspieler,Regisseur
undProduzent viel zu tunundwenig Zeit
für die Musik. Er hat dann nur noch
schnellgesagt,gefälltmir‘oder ,gefälltmir
nicht‘ – das war mir manchmal zu
schnell“, sagtHansen.„UndTilmageinen
bestimmtenMusikstil, wieman in seinen
Filmen hören kann – das war mir irgend-
wann zu langweilig.“ Da hat Stefan Han-
sen schon viele andere Auftraggeber, vor
allembeiFernsehproduktionen.„Diesind
mirmanchmal sogar lieber als Kinofilme,
weil die Produktion besser geplant ist.“
Allerdings nicht immer, wie er bei der

Arbeit an „Familie!“ erleben musste. Bis
vorzweiWochenhaternochanderMusik
gefeilt. Und ist am Ende doch zufrieden.
Und wer den Zweiteiler in dieser Woche
sieht und hinhört, der bekommt Musik
ausHandewittzuhören.UndweißamEn-
de auch, ob Jürgen Vogel überlebt.

KayMüller
>www.stefanhansen.info

LÜBECK Alle reden vom Feh-
marnbelt-Tunnel, auch die
Kultur. Ums Zusammenrü-
cken geht es zwischen Kopen-
hagen und Hamburg, aber
auchumdieSorge,dassdieRe-
gionen zwischen den strahl-
kräftigen Metropolen ins Ab-
seits gedrängt werden.
Welche Schätze auf beiden

Seiten der Grenze zu finden
sind,zeigtdieAusstellung„Be-
gegnungen. Deutsche und dä-
nische Malerei 1860–1960“,
eine Zusammenarbeit des
Fuglsang Kunstmuseums in
Toreby und dem Museum
Behnhaus Drägerhaus, die
jetzt inLübeckeröffnetwurde.
Anna Ancher, Jais Nielsen,

L.A. Ring oder Olaf Rude von
dänischer Seite, Lovis Co-
rinth, Ernst Ludwig Kirchner,
Gotthardt Kuehl oder Max
Pechstein vonder deutschen –
verstecken müssen sich die

Häuser in Toreby und Lübeck
wahrhaftig nicht vor den Gro-
ßen an den jeweiligen Enden
der künftigen Beltquerung,
mitderKooperationschongar
nicht, die nach dem Start in
Toreby nun auch in Lübeck 68
Bilder zu 34 deutsch-däni-
schen Paaren zusammenfügt.
Laurits Tuxens Kind „beim

Frühstück“ hängt da neben
Kühls „LübeckerWaisenhaus“
und bildet eine der schönsten
„Begegnungen“, eine der
spannungsgeladensten ergibt
JohannesGlobshelles„Selbst-
porträt mit meiner jüngsten
Tochter“ neben Erich Dum-
mers düsterem „Bildnis des
Vaters“.
Der Betrachter ist eingela-

den, auf die Suche zu gehen
nach dem, was regionalspezi-
fisch ist, und dem,was von eu-
ropäischemGeist spricht, sagt
Alexander Bastek, Chef des
Museums Behnhaus Dräger-
haus. In sechs Themenberei-
che ist die Schau gegliedert:
Porträts, Landschaften, Kin-
derleben, Stillleben, Stadt und
Land; ein weiterer Raum wid-
met sich der Klassischen Mo-
derne. Packend sind die Ge-
genüberstellungen im The-
menbereich „Kinderleben“.

Der Nachwuchs ist in der
Kunst am Ende des 19. Jahr-
hunderts seiner Rolle als un-
fertiger Erwachsener entwi-
chen, Kinder sind Persönlich-
keiten. Eduard Linde-Walters
„Kind im Spielzimmer“ blickt
seinen Betrachter skeptisch
an, die Kinderschar, die Anna
E. Munch „Bei den Weiden“
festgehaltenhat, vergnügt sich
beim Blumenpflücken.
Eine schöne Ausstellung ist

den beiden Häusern mit den
„Begegnungen“ gelungen, vor
allem eine, die die Gemälde
aus den eigenen Beständen
mit einem dänischen bezie-
hungsweise deutschen Part-
ner an der Seite in neues Licht
rückt – ein imwahrstenWort-
sinn verbindendes Projekt.

Karin Lubowski
Bis 30. Dezember im Museum Behn-
haus Dägerhaus, Königstraße 9-11,
Lübeck.Geöffnet ist Di. bis So. von 10
bis 17 Uhr.

„Beim Frühstück“ von Laurits
Tuxen (1907). HFR

BERLIN Deutschland will nun doch die
vomAbriss bedrohteThomas-Mann-Villa
in Kalifornien kaufen. Das kündigte Au-
ßenminister Frank-Walter Steinmeier
(SPD) gestern im Bundestag an. Das ge-
schichtsträchtige Haus steht für umge-
rechnet gut 13 Millionen Euro zum Ver-
kauf und soll künftig voraussichtlich als
Residenz fürbegabteNachwuchskünstler
genutztwerden. „Ichdankeallen, diemit-
geholfen haben, dass wir hoffentlich die
drohende private Veräußerung verhin-
dern konnten“, sagte Steinmeier. Die Fa-
milieMannhattenachderEmigrationaus
Nazi-Deutschlandvon1942anzehnJahre
indemHaus inPacificPalisadesamWest-
rand von Los Angeles gelebt. Thomas
MannschriebhierWerkewie„Joseph,der
Ernährer“,„DoktorFaustus“und„DerEr-
wählte“. Eine auf Luxusanwesen speziali-
sierte Makler-Firma bietet die alte Villa
mit großem Grund seit einiger Zeit zum
Verkauf.Weil dasHaus nicht unter Denk-
malschutz steht, gab es Befürchtungen,
ein privater Investor könne es kaufenund
für einen Neubau abreißen. dpa

Die Geschichte
vom Eishai

Nachr ichten

DJFelix Jaehn imParkhaus
der Elbphilharmonie

Lebenswerk-Echo
für Alfred Brendel

„Ich bin Dienstleistungs-Musiker“

Deutsch-dänische Begegnungen:
Eine künstlerische Beltquerung

Deutschland will
Thomas-Mann-Villa in
Kalifornien kaufen
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GELESEN
„Das Buch vom Meer“
von Morten A. Strøksnes
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Fuglsang Kunstmuseum 
præsenterer værker 
af Anna Ancher, L.A. 
Ring, Olaf Rude og Jais 
Nielsen side om side 
med malerier af Got-
thard Kuehl, Ernst Lud-
wig Kirchner, Max Pech-
stein og Lovis Corinth 
fra Museum Behnhaus 
Drägerhaus i Lübeck.

UDSTILLING

Toreby. Det første møde mellem 
dansk og tysk kultur i museumspro-
jekt »Nordmus« inder sommeren 
igennem sted på Fuglsang Kunstmu-
seum syd for Toreby på Lolland.

»Møder« hedder udstillingen, der 
er et møde mellem dansk og tysk 
malerkunst fra 1860 til 1960. Den er 
en del af det europæiske Interreg-
projektet, der på dansk side blandt 
andre tæller Fuglsang Kunstmuse-
um, Museum Lolland-Falster, Vest-
sjællands Museum og Museum Søn-
derjylland

Side om side udstilles 68 male-
rier, der tilsammen repræsenterer 
omkring 100 års kunsthistorie. Vær-
kerne er parret to og to og giver iagt-
tageren mulighed for at gå på op-
dagelse og udforske ligheder og for-
skelle inden for forskellige temaer 
for eksempel landskabet, portrættet 
og opstillingen.

Gennem »Nordmus« vil partnerne 
i de dansk-tyske grænseregioner ska-
be  projekter, der ud over at give 
faglige fællesskaber også udvider 
gæsternes og de besøgende skole-
elevers horisonter ved at give dem 
et større kendskab til de lokale geo-
graier og kulturelle muligheder på 
begge sider af grænsen.

Til Lübeck i efteråret

Særudstillingen kan ses på Fuglsang 
Kunstmuseum frem til 4. september. 
Herefter drager alle værkerne syd-
over til Lübeck og de historiske ram-
mer hos samarbejdspartneren Muse-
um Behnhaus Drägerhaus, hvor ud-
stillingen åbner den 22. september.

Fuglsang Kunstmuseum og Mu-
seum Behnhaus Drägerhaus museer 

råder over samlinger, der rummer 
alt fra regionalt betydende til in-
ternationalt anerkendte kunstnere. 
Fra dansk side drejer det sig blandt 
andet om Anna Ancher, L.A. Ring, 
Olaf Rude og Jais Nielsen, mens vær-

ker af Gotthard Kuehl, Ernst Ludwig 
Kirchner, Max Pechstein og Lovis Co-
rinth udstilles fra tysk side. 

Hans Christian Davidsen

hcd@la.de

Dansk og tysk kunst mødes på Lolland

Flensborg. Søndag den 19. juni giver 
Helligåndskirkens Kor koncert med 
kirkemusik af Wolfgang Amadeus 
Mozart. På programmet stå Te Deum 
(KV 141), Missa brevis d-mol (KV 65), 
Laudate Dominum (KV 339 nr. 5) og 
nogle kirkesonater.

Som solister synger Britta Nagel-
Laude (sopran), Antonia Blaser (alt), 
Norbert Laude (tenor) og Jöran Katz 
(bas).

Kor og soliste bliver akkompagne-
re fra Markus Brinkmann og Annika 
Sternberg (violiner) Anja Krueger 
(cello) og Wolfgang Jørn (continuo) 
under ledelse af Stephan Krueger. 
Koncerten begynder klokken 17. En-
tré er seks euro.               hcd

Korkoncert

Sommer-
koncert med 
kirkemusik 
af Mozart

Haddeby. Am Mittwoch, 22. Juni, besteht ab 16.30 
Uhr erstmals die Gelegenheit die alte Wikinger-
siedlung Haithabu aus einer ungewöhnlichen 
Perspektive zu erleben. Im Rahmen einer archäo-
logisch-botanischen Wanderung mit anschließen-
der Seereise entführt Anne Kunte die Teilnehmer 
in die Blütezeit Haithabus, als sich am Noor eine 
der größten wikingerzeitlichen Hafenstädte ent-
wickelte. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Im Laufe der etwa zweistündigen Wanderung 
entlang des reizvollen Uferweges lernen die Teil-
nehmer Landschaft und Planzenwelt der Wikin-
ger kennen. An der Selker Badestelle geht es an 
Bord des Schleikahns »Hannes«. Während der 
Fahrt vorbei an der Landebrücke und den rekon-
struierten Wikinger Häusern tauchen die Reisen-
den hautnah in die Welt der Wikinger ein, als vor 
mehr als 1000 Jahren Schife aus aller Herren Län-
der hier festmachten und ihre Waren feilboten.

Trefpunkt vor der St. Andreas Kirche in Hadde-
by. Anmeldung ist erforderlich bis 20. Juni unter 
der Telefonnummer 0176/62997179. Der Preis für 
die Fahrt, die cirka 2,5 Studen dauert, beträgt 17 
Euro.            hcd

Archäologie 

Im Kielwasser 
der Wikinger

Fuglsang Kunstmuseum ligger på vejen mellem Nykøbing Falster og Nysted og åbnede  i 

januar 2008.                    (Foto: Leif Tuxen)

Fra udstillingsåbningen på Fuglsang Kunstmuseum på Lolland ( fra venstre til højre): Jacob Helbo Jensen (kurator), Anne Højer Peter-

sen (direktør Fuglsang Kunstmuseum), Ulla Schaltz (direktør Museums Lolland-Falster, Leadpartner) og Dirk Keil (projektleder i »Nord-

mus«).                  (Foto: Keil)

Fakta

•  »Nordmus«er et nyetab-
leret syddansk-nordtysk 
museumsnetværk, der 
består af ti partnere, fem 
danske og fem tyske.

•  På den danske side er 
Museum Lolland-Falster 
(Leadpartner), Vestsjæl-
lands Museum, Museum 
Sønderjylland og Na-
tionalt Videncenter for 
Historie- og Kulturarvs-
formidling samt Fugl-
sang Kunstmuseum – og 
på den tyske side består 
partnerne af Kulturstif-
tung Hansestadt Lübeck, 
Oldenburger Wallmu-
seum, Museumsverbund 
Nordfriesland, Richard 
Haizmann-Museum og 
Fachhochschule Lübeck.

•  Projektet er støttet af 
Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling via 
Interreg Deutschland-
Danmark.

RESÜMEE

Deutsch-dänische Kunst-Begegnung
Unter dem Titel »Begegnungen. Dänische und deutsche Malerei 1860-
1960« wurde das erste Ergebnis des neuen deutsch-dänischen Kulturpro-
jektes Interreg-Nordmus im Fuglsang Kunstmuseum auf der dänischen 
Insel Lolland präsentiert. Die Ausstellung ist nicht nur Resultat der Be-
gegnung der Projektpartner, sie ist auch eine Begegnung von dänischer 
und deutscher Malerei. Seite an Seite werden hier 68 Gemälde gezeigt 
die gemeinsam 100 Jahre Kunstgeschichte repräsentieren.

Jeweils zwei Werke werden einander gegenübergestellt und ge-
ben so die Möglichkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der 
künstlerischen Aufassung in verschiedenen Genres, wie zum Beispiel 
Landschaftsmalerei, Porträt und Stillleben zu erforschen. Die Kunstmu-
seen Fuglsang und Museum Behnhaus Drägerhaus verfügen über aus-
gezeichnete Sammlungen mit Werken regionaler und internationaler 
Künstler. Von dänischer Seite sind unter anderem Gemälde von Anna 
Ancher, L.A. Ring, Olaf Rude und Jais Nielsen zu sehen, von deutscher 
Seite Gemälde von Gotthard Kuehl, Ernst Ludwig Kirchner, Max Pech-
stein und Lovis Corinth. 

AUSSTELLUNG

Flensburg. Grelle Buntheit, Neonfarben, dies ist 
das Erste, was einem an Florian Pelkas Bildern 
aufällt.

In seiner Ausstellung »terra incognita«, die am 
Freitag, dem 17. Juni 2016, um 19.30 Uhr im Verein 
Kunst & Co. in Flensburg eröfnet wird, ist es na-
hezu unmöglich, sich dem Farbrausch der eigen-
willig leuchtenden Werke zu entziehen.

Mit pastosem, sattem Farbauftrag kommen 
Großformate wie »Konquistadoren« oder »Land-
nahme« daher, kraftvoll, von barocker bis comic-
haft-expressionistischer Anmutung. Figuren aus 
der Mythologie, Feldherren oder Tiere treten als 
Statthalter menschlicher Eigenschaften auf, ver-
woben mit Elementen der modernen Konsum-
welt.

In einem kunstvollen Über- und Ineinan-
der lässt der Künstler Hochkultur auf Triviales, 
 Menschliches auf Tierisches, Altes auf Neues tref-
fen.

Kontraste kennzeichnen die malerische Um-
setzung. Sorgfältig ausgearbeitete Partien stehen 
im Gegensatz zu wilden Gesten und ruppigen 
Texturen. Virtuos, alle Facetten der Ölmalerei be-

herrschend, schöpft der Baselitzschüler gnaden-
los aus den Errungenschaften unserer Kultur und 
führt uns durch illusionäre Farbräume in eine un-
bekannte Welt, seine »terra incognita«.

Florian Pelka, 1971 geboren, studierte zunächst 
Philosophie und Literaturwissenschaft an der Ber-
liner Freien Universität.

Von 1994 bis 2000 studierte er an der Univer-
sität der Künste in Berlin Malerei in der Klasse 
von Georg Baselitz, dessen Meisterschüler er 2001 
wurde. Er lebt und arbeitet in Berlin.        hcd

Grelle Buntheit in Kunst & Co.

Das Bild 

»Konqui-

stadoren« 

von Florian 

Pelka. (Fo-
to: Svenja 
Ganschow)


