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Forord til beretningen

Denne beretning adskiller sig væsentligt fra de foregående %# års 
beretninger. Fornyelsen af beretningen er iværksat både af nødven-
dighed og ud fra ønsket om ændringer. Med denne beretning øn-
sker Akademiet at vise, at der længe har været en fornyelsesproces 
i gang, og at denne fornyelse gerne måtte få afgørende indflydelse 
på indhold og form. Perspektivet er lagt på beretningsperiodens 
væsentligste sager og strategiske linjer. Vi har ønsket at anskuelig-
gøre institutionens opbygning og vise de forskellige arbejdsfora. 
På billedsiden har vi valgt at sætte fokus på dét, det handler om, og 
der hvor vi er: Arkitekturen og billedkunsten, Akademiets og Raa-
dets vidunderlige arbejdsrum og de mennesker, der arbejder her 
og yder en kæmpe indsats for institutionen. Beretningens format 
og størrelse har vi derimod ikke sat til diskussion, fordi vi på den 
måde, i reolen, stiller os på række med forgængerne.

Beretningen er redigeret af billedhuggeren Elisabeth Toubro, 
præsident i den pågældende periode, arkitekten Kjeld Vindum og 
akademisekretær Anne Marie Nehammer. Derudover har retori-
ker Nana Olivia Brings Jacobsen revideret og gennemarbejdet en 
stor del af indlæggene i bogen. Redaktionsudvalget har valgt at 
denne trykte beretning er suppleret med yderligere informationer 
og beskrivelser på hjemmesiden. Af hensyn til bogens omfang, 
og ud fra et ønske om fornyelse, er der kun medtaget en række af 
Akademiraadets og Udvalget for Kirkekunsts sager, udtalelser og 
rådgivning, idet en mere detaljeret beskrivelse kan læses på hjem-
mesiden: www.akademiraadet.dk. Kopi af udtalelser fra Akademi-
raadet, årsrapporter samt Akademiets formelle forudsætninger 
og regelsæt kan desuden rekvireres fra Raadets kontor eller læses 
på hjemmesiden. 

 Beretning om Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunsters 
virksomhed omhandler i store træk perioden !. juli "##$-%#. juni 
"##&. 

Beretningen udsendes til:
·  Kunstnersamfundets medlemmer
·  ministerier og styrelser, herunder Kulturministeriet, Kunst-
styrelsen, Kirkeministeriet og Miljøministeriet 
·  kommuner og regioner
·  museer og udstillingssteder 
·  andre relevante institutioner, myndigheder og personer samt til
·  pressen 

Charlottenborg, december "##&
Kristine Jensen
formand for Akademiraadet
præsident for Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster
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Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster virker til kunstens 
fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål. Aka-
demiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet. Akademiet 
behandler henvendelser fra statslige myndigheder og kan på eget 
initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over 
for statslige myndigheder og institutioner samt over for offent-
ligheden. En del af Akademiets virke og rådgivning sker gennem 
Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst samt gennem de mange 
personer, Akademiraadet udpeger til repræsentantskaber, besty-
relser mv. Akademiet er en af institutionerne i Det Kongelige Dan-
ske Kunstakademi, der fik sin første fundats i !&'$. De øvrige er 
Kunstakademiets Skoler: Arkitektskolen, Billedkunstskolerne og 
Konservatorskolen samt Danmarks Kunstbibliotek. 

Akademiet består af )# ordinære medlemmer, tre sektioner på 
henholdsvis "# arkitekter, "# billedhuggere og "# malere, som 
vælges af Kunstnersamfundet for ) år ad gangen med overlap-
pende valgperiode. Der er ingen genvalgsbegrænsning. Herudover 
består Akademiet i "##& af !% æresmedlemmer og !# raadsvalgte 
medlemmer. Akademiets præsident (Raadets formand) indkalder 
Akademiet til mindst ! årligt møde, og medlemmerne modtager 
referater af Akademiraadets møder. Akademiet vælger blandt sine 
medlemmer de !" medlemmer ($ arkitekter, $ billedhuggere og $ 
malere) til Akademiraadet.

Akademiraadet udøver Akademiets virksomhed som statens 
rådgiver i kunstneriske spørgsmål, uddeler legater og medaljer, 
nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, udskriver guldmedaljekon-
kurrencer og udpeger censorer og medlemmer til repræsentant-
skaber, bestyrelser mv. De !" medlemmer vælges af Akademiet 
for " år ad gangen med overlappende valgperiode. Der er ingen 
genvalgsbegrænsning – bortset fra formanden – der vælges for ! 
år ad gangen og i højst % år i alt.  Formanden tilrettelægger og leder 

Akademiets opgaver og opbygning

AK ADEMIR ADETS  
FORRETNINGSUDVALG

Formand, 1 arkitekt, 1 billedhugger 
og 1 maler

Konservatorskolen

Det Kongelige Danske Kunstakademi

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Arkitektskolen

Statens rådgiver 
i kunstneriske 
spørgsmål

Rådgiver for Kir-
keministeriet og 
andre kirkelige 
instanser

Billedkunstskolerne

Kunstakademiets 
Bibliotek

AK ADEMIET
20 arkitekter, 20 malere og 20 billedhuggere

AKADEMIRAADET
4 arkitekter, 4 billedhuggere og 4 malere

AK ADEMIR A ADETS UDVALG 
FOR KIRKEKUNST

KUNSTNERSAMFUNDET
Ca. 1350 arkitekter, billedhuggere og malere

AK ADEMIR A ADETS OG 
KUNSTNERSAMFUNDETS 

JURY
5 arkitekter, 5 billedhuggere 

og 5 malere

Diagram der viser Akademiets, Akademiraadets, Juryens og Kunstnersamfundets opbygning.
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Raadets virksomhed og er – som præsident for Akademiet – over-
ordnet ansvarlig for Akademiets bevillinger.

Akademiraadets Forretningsudvalg forbereder sager, der skal 
forelægges for Raadet. Forretningsudvalgets medlemmer er også 
bestyrelse for en række legater og valgbestyrelse i forbindelse 
med valg i Kunstnersamfundet hvert %. år. Forretningsudvalget 
nedsættes af Akademiraadet for ! år ad gangen og består ud over 
formanden for Raadet af de tre sektioners formænd.  

Juryen optager medlemmer i Kunstnersamfundet; i beretningspe-
rioden er der optaget !## nye medlemmer i Kunstnersamfundet. 
Ud af de !' medlemmer i Juryen, vælges ) medlemmer  af Kunst-
nersamfundet og ( medlemmer af Akademiraadet for % år ad gan-
gen, men maksimalt for ) år. 

Kunstnersamfundet er valgforsamling for Akademiet og for Juryen. 

Udvalget for Kirkekunst er rådgiver for Kirkeministeriet, stifts-
øvrighederne og andre kirkelige myndigheder i spørgsmål om 
kunstneriske udsmykninger i og omkring kirker og i spørgsmål 
om anlæg og udvidelse af kirkegårde. Medlemmerne udpeges af 
Akademiraadet, og der er ingen tidsbegrænsning på medlemspe-
rioden. 

Akademiets formelle forudsætninger og regelsæt
·  Kulturministeriets bekendtgørelse nr. %#) af !*. maj !((( om
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster 
·  Akademiets Vedtægter
·  Medaljereglement
·  Guldmedaljereglement
·  Valgreglement (regler for KS-valg samt andre valghandlinger)
·  Regler for optagelse i Kunstnersamfundet
·  Akademiraadets Forretningsorden.

Festsalen, klar til at tage imod Stiftelsesfestens gæster. Foto: Simon Høgsberg
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Stiftelsesfesterne

Stiftelsesfesterne holdes hvert år i marts, og det er her medaljerne 
overrækkes og præsidenten holder sin tale – præsidentberetnin-
gen. I præsidentens beretning fortælles der om, hvordan det for-
gangne år er gået, og der siges tak til de mange mennesker, der 
har arbejdet gratis. Vi har valgt at bringe den seneste tale. Talerne 
fra "##' og "##) kan læses på hjemmesiden. Festerne foregår på 
Charlottenborg slot, dels i Festsalen, hvor der er festforelæsning 
og levende musik, og dels i Kuppelsalen, hvor der er dækket op 
på runde borde, og hvor der bydes på festlig mad. Festerne er den 
årlige begivenhed, hvor man gør status, ser fremad og tilbage og 
manifesterer sammenhængskraften i Akademiet.

Stiftelsesfesten "##'
Ved Stiftelsesfesten i "##' var professor Martin Zerlang festfore-
læser, han holdt en tale med titlen: »Midten i dansk æstetik«. Mu-
sikken blev leveret af Messer Kvartetten, der uropførte et bestilt 
værk komponeret af Thomas Blachmann »"##' og Rundetårn er 
stadig Københavns mest moderne byggeri«. Præsidentens tale 
blev bragt som kronik i Politiken den '. april "##'. 

Stiftelsesfesten "##(
I "##) var rektor Mikkel Bogh festforelæser, hans tale havde titlen: 
»Risikable billeder«. Trio Ismena spillede værker af komponisten 
Nicolai Worsaae Rasmussen: »Ancient Neonrain«, »Cadenza Scher-
zando« og »Tranquillo«. 

Stiftelsesfesten "##&
Festforelæseren i "##& var Elisabeth Møller-Jensen, direktør i 
KVINFO, der talte om: »Kunst og køn«. Mezzosopran Liv Odd veig 
Midt mageli og pianist Ingo Schauser spillede numre af W.H. Au-
den: »Tell me the truth about love«, »Funeral Blues« og »Johnny 
Calypso«.

Dronningen og præsidenten. Foto: Anders Sune Berg

Foto: Anders Sune Berg
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Præsidenten, billedhuggeren Elisabeth Toubros 
tale ved Stiftelsesfesten fredag den %#. marts "##&

Deres Kongelige Højhed, mine damer og herrer.
Akademiet er endnu engang nået til et vendepunkt i sin "'# år 

lange historie. Samtidens ændrede krav slår ind i vores instituti-
on, og pålægger os at justere vores mål, vores værdier og vores selv-
opfattelse. Det er på ingen måde noget nyt for Akademiet. Hanne 
Marcussen, der i en periode var rektor for arkitektskolen gennem-
går i en artikel fra !(&( Kunstakademiets udvikling fra dets stiftel-
se under enevælden over den borgerlige stat, til det hun kalder den 
interventionistiske stat og frem til perioden efter studenteropgø-
ret i !()*. Med udgangspunkt i den samfundsmæssige udvikling 
beskriver hun, hvordan den gang på gang påvirker institutionen 
og stiller krav om ændringer af de funktioner, der indtil da har væ-
ret nødvendige, men som nu må tage anden form.  Helt fra begyn-
delsen varetog Akademiet to funktioner: På den ene side var man 
rådgiver for staten i kunstneriske spørgsmål, på den anden side 
fungerede man som uddannelsesinstitution for dem, der senere 
skulle indtræde som udøvende kunstnere i statens tjeneste. Disse 
to funktioner blev administrativt adskilt i !('( efter en langvarig 
omstillingsproces. En proces, der tog sit afsæt i den industrielle 
udvikling af byggesektorens stærkt stigende krav – krav til teg-
nestuernes evner for at klare teknisk og administrativ styring af 
komplicerede byggeopgaver.

Gennem de senere år har udviklingen lokalt, såvel som glo-
balt, sat radikale nye dagsordener. For eksempel har oprettelsen af 
Kunstrådet og de billedkunstneriske udvalg, forvaltet af Kunststy-
relsen, haft stor indflydelse på kunstnernes situation, og det har 
indirekte ændret Akademiets rolle i kunstnersamfundet. Og især 
globaliseringen har uoverskuelig indflydelse på kunstneres og ar-
kitekters arbejde og  påkalder derfor også behovet for at diskutere 
og justere Akademiets målsætning. 

Akademiet er med jævne mellemrum blevet mødt med kritik 
af sin historiske opdeling i de tre sektioner: Arkitekt-, billedhug-
ger- og malersektionen. I det forløbne år har Raadet diskuteret 
sektionsopdelingen internt og med Juryen. En arbejdsgruppe re-Carsten Hoff byder velkommen. Foto: Anders Sune Berg
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degjorde for overvejelserne, der endte i et notat om emnet. På vo-
res hjemmeside kan notatet læses i sin helhed. Kort fortalt valgte 
Raadet af mange grunde at fastholde den hidtidige struktur, og 
jeg citerer her fra notatet: Akademiraadet har nøje overvejet kon-
sekvenserne af såvel en sammenlægning som en opdeling i flere 
sektioner, men finder ikke at Raadet derved styrkes i sin primæ-
re funktion som Statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål. Det 
er Rådets opfattelse at kritikken er rettet mod identifikations- og 
tidligheds problematikken. Mens kritikken ikke er rettet mod in-
stitutionens tredeling som sådan. Akademiets og dermed Akade-
mirådets opdeling i tre sektioner er et uvurderligt redskab, både 
i forhold til at håndtere Raadets komplekse faglige spørgsmål 
og i forhold til at afbalancere faggruppernes eksterne og interne 
uenighed, idet alle tre sektioner skal høres og den simple polarise-
ring mellem to parter nuanceres og reduceres.

Det er exceptionelt i et internationalt perspektiv, at vi i Dan-
mark har holdt fast ved samhørigheden mellem arkitekter, malere 
og billedhuggere, som fra gammel tid var knyttet sammen i Aka-
demierne. Fra periode til periode har der også været forskel på, 
hvor tæt fagene har været forbundne i fælles udfordringer. Ikke 
desto mindre er det en kolossal styrke for Raadets arbejde, at hele 
det æstetiske felt er repræsenteret. Fra landskabsarkitektens store 
skala, over bygningens krop til produktdesignet og videre til den 
fri kunsts skaben indenfor maleriets ramme og helt ud i de nye-
ste eksperimenter med videokunst og kunst på internettet. Men 
på dette tidspunkt i historien kræver det igen, at der nytænkes, så 
vi kan forme de nødvendige rammer. Disse rammer skal kunne 
forene vores fælles ressourcer, så de bringes i spil på en nyttig og 
konstruktiv måde for samfundet. Både i Akademiet og Raadet har 
der været stor interesse for og enighed om at se på strukturen, legi-
timiteten og nye fælles mål for institutionen. Dels er dette vigtigt 
for at fastholde, at arkitekter og billedkunstnere, der besidder en 
fagspecifik viden på det højeste niveau i æstetikkens verden, også i 
fremtiden vil lægge tid og kræfter i Akademiraadets arbejde. Dels 
har Raadet behov for at synliggøre de kompetencer, Raadet har, 
og som man ikke finder andre steder i samfundet. Det kongelige 
Akademi for de Skønne Kunster er den højeste instans, man kan 

Elisabeth Toubro, Kristine Jensen og Niels Reumert. Foto: Anders Sune Berg

Elisabeth Toubro, Kristine Jensen, Eva Koch og Malene Landgren. Foto: Simon Høgsberg

+,+-./0.1



+,+-./0.12 3.4.15056  "##$-"##&"# "!

henvende sig til i æstetiske spørgsmål. Samtidig er det vigtigt at få 
omformet institutionen, så den bliver i stand til at gå i direkte dia-
log med omverdenen. Det at få synliggjort Akademiets kompeten-
cer og signalere åbenhed og lyst til at gå i dialog er et af de vigtigste 
redskaber i omstillingsprocessen.

Akademiet er som skabt til at være institution eller base for 
dialog med staten, regionerne og kommunerne, som samtalepart-
ner omkring æstetiske forhold. Og dem er der mange af. De stræk-
ker sig lige fra placering af svinefarme og motorveje i landskabet 
over byplanjusteringer af de små lokalsamfund og spørgsmål fra 
borgerne i forbindelse med nybyggerier og bygningsændringer. 
Det handler alt sammen om, hvordan det danske land skal se 
ud, altså æstetik. Raadet har derfor indskrevet i Årsrapporten for 
"##), at man forventer at nedsætte et udvalg, der vil se på Akade-
miets mål og struktur fremover.

I den allernærmeste fremtid udgiver Akademiraadet et flot 
illustreret memorandum om landskabssyn og planreform. Det 
arbejdsudvalg – som Raadet nedsatte og som i foråret "##) afle-
verede et memorandum om de nye perspektiver for det åbne land 
oven på kommunesammenlægningerne og ændringer i planlovsy-
stemet – kom i den forbindelse med en lang række anbefalinger. 
Nogle af disse anbefalinger ville det være oplagt, at Akademiet lag-
de lokaler og ekspertise til at folde ud og diskutere. 

På et område er dette allerede praksis. Akademiraadets Ud-
valg for Kirkekunst har gennem de senere år udviklet en åben og 
konstruktiv dialog med menighedsrådene landet over. Udvalget 
udtaler sig til Stiftsøvrighederne om konkrete forslag til udsmyk-
ninger i kirker og om ændringer af visuel betydning for kirkerum-
mene. Gennem en bevilling fra Kirkeministeriet har kirkeudval-
get kunnet skabe en slags konsulentordning, og man er for tiden 
ved at udarbejde en præcis vejledning, som menighedsrådene kan 
benytte. På den måde har kirkeudvalget forbilledligt vist Akade-
miet og Raadet, hvordan en sådan samfundsmæssig platform kan 
udvikles og gøres synlig.

Synlighed er et kodeord i dag ikke bare for vores institution, 
overalt tales der om synlighed. Det var også behovet for at blive 
synlige, der for tre år siden fik Raadet til at beslutte sig for at gen-Opdækning i Nordre Forsal. Foto: Simon Høgsberg
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nemføre tre konferencer med aktuelle emner for billedkunstnere 
og arkitekter – emner, der skulle komme med indspark i den de-
bat, der allerede foregår i miljøerne. I "##' afholdt vi derfor kon-
ferencen : »Hvordan står det til med den kunstneriske frihed« og i 
"##) konferencen : »Hvordan fremmer vi arkitekturen som kunst-
art«. Vi har stadig den tredje konference om Globaliseringen til 
gode. For at udvide feltet besluttede Raadet sig for at spørge arki-
tektskolen og billedkunstskolerne, om det var muligt i fællesskab 
at lave en konference om globaliseringens påvirkning af vilkårene 
og indholdet i arkitekturen og billedkunsten. Det var med stor til-
fredshed, at vi kunne konstatere, at vi havde fælles interesser, og at 
begge skoler var interesserede og stillede op. Overordnet set kom-
mer konferencen til at handle om  æstetikken og om uddannel-
serne. Hvordan påvirkes og ændres æstetikken og uddannelserne 
under de nye forhold, som globaliseringen byder os. I vil høre nær-
mere derom, når konferencens program er fastlagt, og vi sender 
indbydelser ud. Hvis nogen skulle være interesserede i det daglige 
virke i det forløbne år, er man meget velkommen til at orientere sig 
på vores hjemmeside.

I løbet af de tre år jeg har været præsident for Akademiet, har 
Raadet vænnet sig til at lave årsrapporter og at gå til virksomheds-
møder i Kulturministeriet. Vi har lært at formulere, hvad vores 
forventninger er til det kommende år og at vurdere årets faglige 
resultater, når det er omme. Årsrapporten er et godt redskab for en 
institution, der gerne vil forandre sig i takt med at samfundet æn-
drer sig og får nye behov for rådgivning. Med den i hånden er man 
hele tiden ajour med, hvor man står og tvunget til at se, hvor man 
vil gå hen. Jeg vil gerne slutte af med at sige tak for, at jeg fik den 
store fornøjelse at være formand for Akademiraadet og præsident 
for Akademiet i tre år. Da jeg ikke længere er medlem af Raadet, vil 
jeg ikke fremover have taletid i den sammenhæng, men her på fal-
derebet vil jeg ønske Akademiet og Raadet held og lykke med den 
videre omstilling til det "!. århundrede. 

Ingvar Cronhammar og Kirsten Justesen. Foto: Simon Høgsberg

Festmiddag i Kuppelsalen. Foto: Simon Høgsberg
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Kuppelsalen, Stiftelsesfesten "##&. Foto: Simon Høgsberg
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Tildeling sker efter drøftelse på tre møder i Akademiraadet, og på 
det sidste møde afgives indstilling ledsaget af en skriftlig motive-
ring. På det grundlag træffer Akademiraadet beslutning efter en 
skriftlig afstemning. Tildeling er besluttet, når otte ud af de tolv 
medlemmer stemmer for. For C.F. Hansen, Thorvaldsen og Eck-
ersberg medaljernes vedkommende skal mindst én stemme være 
fra den faggruppe, som kandidaten tilhører, og for Høyen og Bin-
desbøll medaljernes vedkommende skal der være mindst én stem-
me fra hver af de % faggrupper. Når en medalje er tildelt, meddeles 
dette medaljemodtageren skriftligt med en motivering. Medaljen 
forsynes med modtagerens navn og året for tildelingen. Overræk-
kelse af medaljer sker ved Akademiets Stiftelsesfest. 

Akademiets medaljer er: C.F. Hansen Medaillen, Thorvaldsen 
Medaillen, Eckersberg Medaillen, Thorvald Bindesbøll Medaljen 
og N.L. Høyen Medaljen.

Af pladshensyn er her kun bragt motiveringer og fotos af vær-
ker af de arkitekter og billedkunstnere, der har modtaget C.F. Han-
sen og Thorvaldsen medaljerne, da disse medaljer er de højeste 
udmærkelser, Akademiet kan tildele arkitekter og billedkunstne-
re. Med hensyn til modtagere af Eckersberg, Thorvald Bindesbøll 
og N.L. Høyen medaljerne henvises til Raadets hjemmeside under 
fanen: Medaljer, hvor man også kan læse motiveringerne.   

  
C.F. Hansen Medaillen
Med C.F. Hansen Medaillen kan Akademiet hædre et menneske 
for fremragende arbejde inden for den bundne kunst. Det konge-
lige Akademi for de skjønne Kunster lod medaljen præge i sølv i 
anledning af C.F. Hansens halvtredsårs embedsjubilæum i !*%#. 
C.F. Hansen Medaillen er den højeste udmærkelse, Akademiet 
kan tildele en arkitekt.

+4,01.,1.5 176. +4584.- er i "##) tilkendt C.F. Hansen Me-
daillen med følgende motivering: Albertslund, Farum Midtpunkt, 
Flexibo, Solbjerghave, Sibelius parken lyder som en fanfare i en-
hver boliginteresseret dansk arkitekts øre.

Tyge Arnfred har overordentlig stor del i alle faser af disse bo-
ligbyggeriers virkeliggørelse. Tanker og tegninger produceredes i 

Akademiets medaljer

Medaljemodtagerne %!. marts "##'. Foto: Suste Bonnén. Bagest fra venstre: Lene Burkard, 
Bjarke Ingels, Julien de Smedt, Henning Christiansen, Mads Bjørn Hansen, Steen Høyer, 
Jørgen Michaelsen. Siddende: Jytte Rex, Ellen Hyllemose, Tal R, Vibeke Mencke Nielsen, 
Per Bak Jensen. Forrest: Kirsten Justesen og Jette Valeur Gemzøe.

Akademiets medaljer tilkendes billedkunstnere, 
arkitekter m.fl., som en hæder eller udmærkelse. Her 
bringer vi en oversigt over de kunstnere og arkitekter,  
der har modtaget medaljer i beretningens periode.
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arkitektværkstedet Fællestegnestuen. Det blev ikke kun en kvali-
tativ men også en kvantitativ præstation som omfatter utallige fa-
miliers hjem – også grønlandske.

Indsatsen repræsenterer flere lange skridt frem i udviklingen 
af dansk boligkultur. Nye ideer om forholdet mellem det private og 
fælles i såvel inde- som uderum gav nye rammer og inspiration – ja 
både imødekom og ændrede livsformer og udfoldelsesmuligheder.

Det skete i partnerskab med bl.a. Jørn Ole Sørensen og ikke 
mindst med den !# år ældre Viggo Møller-Jensen, sammen med 
hvem en række højskoler landet over blev formet – ligeledes i stor 
forståelse for de særlige krav, der stilles i denne kategori: Byg-
ninger til fælles, fri og frivillig læring. Også mange kirker, skoler 
og markante kursusejendomme bærer tegnestuens særlige ken-
detegn: En uortodoks anvendelse af de traditionelle materialer 
blandt andre tegl, træ og beton, men også dristige investeringer i 
eksperimenter med ny og uprøvede materialer fx facader af bølge-
eternit og cortenstål.

Resultat: En fremtræden i rigt modulerede rumligheder og 
steder, hvor farver, lys og former – understøttet af undertiden eks-
pressive konstruktioner – blev særlige, altid brugbare, sanselige, 
op levelses rige og uforglemmelige. Perioden, hvor dette finder 
sted, vender man ofte tilbage til, i den eksempelsamling, man er 
stolt af – og Tyge Arnfred med sit stilfærdige væsen, også elsket 
lærer og professor som efterfølger af Viggo Møller-Jensen, har med 
sin kloge og filosofiske tilgang til verden en stor del af æren for, at 
perioden blev så bemærkelsesværdig.

For sit talentfulde og livslange virke som arkitekt og lærer i 
kunsten hædres Tyge Arnfred med C.F. Hansen Medaillen. 

+4,01.,1.5 9.5. 14+53.46 er i "##) tilkendt C.F. Hansen Me-
daillen med følgende motivering: Arkitekten Lene Tranberg står i 
spidsen for en tegnestue, der har været med til at sætte arkitekturens 
dagsorden gennem de sidste "# år. Talrige og forskelligartede er de 
værker hun har beriget os med, værker der indtil "##$ blev skabt i 
samarbejde med den da afdøde kompagnon Boje Lundgaard.

Produktionen spænder fra boliger til kraftværker, fra solitære 
huse til byplan, fra renovering til kulturelle institutioner.

Med evnen til at udforske en opgaves særlige muligheder ud-
vikles klare koncepter som afsæt for originale arkitektoniske ud-
sagn. Udgangspunktet kan være en bestemt placering i byen, en 
bygnings sociale organisation eller afprøvning af teknologiske 
nyskabelser. Bygningens møde med jorden, overgangen mellem 
individuelle og fælles rum, udvælgelse og sammenstilling af ma-
terialer er typiske fokuspunkter i den kreative proces. 

Med modernismen som værdigrundlag og med sikker sans 
for detaljen fremdyrkes markante huse, poetiske huse, huse der 
har noget på hjerte, huse der fortæller om deres hensigter, huse 
der er fulde af karakter.

I disse år deltager tegnestuen som begavet medspiller i den 
dynamiske udbygning af København som metropol med lovende 
projekter, der prøver kræfter med nye bygningsformer og indvæ-
ver landskaber i urbane bebyggelser. 

For sit enestående og værdifulde bidrag til dansk arkitektur 
hædres Lene Tranberg med C.F. Hansen Medaillen.

Tietgenkollegiet – Lene Tranberg
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Thorvaldsen Medaillen
Med Thorvaldsen Medaillen kan Akademiet hædre et menneske 
for fremragende arbejde inden for den frie kunst. Det kongelige 
Akademi for de skjønne Kunster lod i !*%* Thorvaldsen Medaillen 
præge i sølv i anledning af hidsendelsen af mesterens arbejder fra 
Rom.

Thorvaldsen Medaillen er den højeste udmærkelse, Akademi-
et kan tildele en billedkunstner.

3099.-,:5215.4.5 ;711. 4.< er i "##' tilkendt Thorvaldsen 
Medaillen med følgende motivering: Jytte Rex har siden &#erne 
manifesteret sig som en dybt original kunstner i maleri og grafik, 
som forfatter og i film med en malers tableauer. Hun har arbejdet 
med dias, stentavler, fotografi og video. De mange medier hun har 
benyttet sig af understreger den fragmentariske karakter, hvor 
intet synes konstant – ofte flyder medierne sammen, blandes og 
overskrider gængse udtryksformer.

Enkelte billedelementer kan være svære at tidsfæste, er det 
fortid eller nutid, drøm eller virkelighed, ånd eller substans. 

Ord smelter sammen, bliver til billeder, billeder bliver til ord. 
Et uhyre sammensat, tidløst univers opstår. Billeder hvor drøm-
mens negligering af vedtagne dimensioner indgår i en halvt anet 
tilstand.

Alt eksisterer som en evig vekselvirkning i Jytte Rex’s værker. 
Ofte er en person i centrum, drømt, virkelig eller som en erindring 
der fastholdes.

Allegorier bliver skabt, myten, virkeligheden og drømmens 
verden er både konkret og symbolsk til stede, vore følelser bliver 
påvirket i sindets dybeste lag. Arketyper bliver berørt.

For denne store og helt personlige kunstneriske indsats hæd-
res Jytte Rex med Thorvaldsen Medaillen.

Jytte Rex
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3099.-=:66.4.5 ,0421.5 ;:21.2.5 er i "##' tilkendt Thor-
valdsen Medaillen med følgende motivering: 2,:9>1:4 00 (pap-
kassen fra tresserne), 9:5?= (indkøbsvognen fra halvfjerdserne), 
og 4762,40@.4 (fra firserne) brænder gennem tiden og står end-
nu frisk på nethinden. Det er uforglemmelige udsagn, humoristi-
ske, fotografisk træfsikre – ikoner.

Kirsten Justesens udgangspunkt er klassisk, en billedhuggers 
arbejde med kroppen og soklen. Kroppen er Justesens egen krop, 
et skulpturelt objekt; hun er den, der ser, og den der bliver set. Sok-
len foranderlig; en papkasse, en rullende indkøbsvogn, en isflage. 
Billedhugger, installationskunstner, scenograf og meget mere. 

I !(*& draperede Justesen citrongul silke over Willumsens sto-
re relief, 14A9B21 -4+>.40, draperi – ja, troløst – nej, for hand-
lingen lå i tråd med Willumsens eget brug af draperi, et redskab 

til at understrege en figurs vægt og bevægelse, indhylning som 
afsløring, hvor det der ikke kan ses, paradoksalt kommer til syne 
netop ved at blive tildækket. Sidste år så og genså vi Justesens 
/./34+5 !-!! på ?905?= på Statens Museum for Kunst, hvor 
billedhuggerens krop var dækket af latexdug. 

Body-art; Justesen forener det formelle og det poetiske greb 
med håndfast humor. For denne indsats hædres Kirsten Justesen 
med Thorvaldsen Medaillen.

/+9.4.5 ;B46.5 4B/.4 er i "##) tilkendt Thorvaldsen Me-
daillen med følgende motivering: Jørgen Rømer startede som gra-
fiker – altid eksperimenterende med en næsten alkymistisk må-
de at arbejde med syren på. Der blev ætset, skrabet og afdækket, 
lange processer kunne spores i trykket, en rig kolorit med utallige 
gradueringer i det sort/hvide blev resultatet.

Senere gik han over til at arbejde med tegning og akvarel. Ori-
ginal, stilfærdig og lavmælt arbejder han med stor følsomhed, al-
drig overfladisk eller påvirket af tidens mode.

Det er dramatiske arbejder, der blander psykiske improvisa-
tioner med mere eller mindre tydelige motivtilskyndelser, billeder 
hvis kunstneriske virkningskraft står i grel modsætning til deres 
ydre uanselighed, men med stor stoflighed og forfinet behandling 
af de billedkunstneriske udtryksmidler.

Han trænger ind, hvor man fornemmer kunstens inderste væ-
sen, hvert billede har sin historie, de er koncentrerede og indtræn-
gende, en måde at overleve på.

Jørgen Rømers kunst kan være sort og opmuntrende på sam-
me tid, en mørk stemning af forgængelighed kan slå over i humor 
og ironi. Udgangspunktet er som regel noget set, marsklandska-
bet, en konkylie, et kranie, små detaljer af større helheder, det er 
ikke en afbildning af virkeligheden, men en søgen bag om tinge-
nes overflade, et forsøg på at fange det flygtige, sindslige dybdebo-
ringer ud fra fragmenterede virkelighedsbilleder.

For denne helt unikke kunstneriske indsats hædres Jørgen 
Rømer med Thorvaldsen Medaillen

Kirsten Justesen
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Eckersberg Medaillen

Arkitekter
"##': Steen Høyer, Bjarke Ingels og Julien de Smedt
"##): Signe Cold og Christian Cold
"##&: Troels Troelsen.
Billedhuggere
"##': Ellen Hyllemose og Jørgen Michaelsen
"##): Jytte Høy, Jørgen Carlo Larsen og 
            Erland Knudssøn Madsen
"##&: Kerstin Bergendal og Jens Haaning.
Malere
"##': Henning Christiansen, Per Bak Jensen, 
             Vibeke Mencke Nielsen og Tal R
"##): Peter Holst Henckel og Malene Landgreen
"##&: Per Marquard Otzen, Poul Pedersen og 
             Cai-Ulrich v. Platen. 

Thorvald Bindesbøll Medaljen
"##': Jette Gemzøe
"##&: Louise Campbell.

N.L. Høyen Medaljen
"##': Lene Burkard
"##): Gregers Algreen-Ussing, Mogens Nykjær 
             og Knud Pedersen
"##&: Jesper Fabricius, Jan Gehl, Leila Krogh og Jens Kvorning.

Jørgen Rømer
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Akademiraadet Guldmedaljekonkurrence "##$ 
»Det Fremmede«
Den !. marts "##$ udskrev Akademiraadet Guldmedaljekonkur-
rencen »det Fremmede«, og i konkurrencens første etape indkom 
i alt %( ansøgninger om tildeling af et af de i alt ) rejselegater på 
'#.#### kr. til en rejse til enten Istanbul, Tokyo eller Grønland.

De ) kunstnere, som Konkurrenceudvalget udvalgte til at 
modtage rejselegater, arkitekten Mads Bjørn Hansen, arkitekten 
Gustav Fabricius, billedhuggeren Henrik Capetillo, billedhugge-
ren Henrik Menné, billedhuggeren Jacob Tellufsen, maleren Ma-
rika Seidler havde hver beskrevet deres opfattelse og oplevelse af 
›det fremmede‹ i et konkret værk.

I Beretning "##!-"##$ blev !. etape af Akademiets Guldmedal-
jekonkurrence omtalt på side !&'.

Konkurrencens anden etape
De ) udvalgte kunstneres rejse til et af de valgte områder skulle 
være af mindst % ugers varighed og være afholdt inden %!. decem-
ber "##$. En rejselegatmodtager skulle beskrive sin opfattelse og 
oplevelse af ›det fremmede‹ i et konkret værk, der kunne vises på 
en eventuel senere udstilling. 

Konkurrenceudvalget, der bestod af arkitekten Kristine Jen-
sen, billedhuggeren Jesper Rasmussen og maleren Malene Land-
green bedømte forslagene, og Raadet tiltrådte udvalgets indstil-
ling om, at vinderen af guldmedaljen og den medfølgende pris på 
!##.### kr. blev arkitekten Mads Bjørn Hansen.

Konkurrenceudvalgets Beskrivelse og 
Indstilling af Vinderprojektet
Beskrivelse. Mads Bjørn Hansen: Det fremmede (Rejse mod Tokyo). 
Den rejsendes blik på den fjerne og nære verden, foregår både i Ja-
pan og Danmark. I første øjekast fremstiller værket tilsyneladende 
turistens klassiske modstillinger : Mellem fjernt og nært, eller den 
fremmedes tilstedeværelse i dét, der både er ikke nærværende og 
fremmedgørende i sig selv. 

Små håndskitser i to store rammer modstilles af et langt mø-
bel med et utal af fotos. Arkitektens formelle udsagn mellem det 
der står, og det der ligger, sættes her i en uformel, men rammende 
dialog, imellem skitser, der udstanser tid, og fotos der løber med 
tiden. Det fremmede og det velkendte modstilles og konfronteres 
i samlingens to arkiver af skitser og snapshots. Mens skitsernes 
fragmenter veksler i sorteringen mellem det fremmede og det 
hjemlige, flyder snapshot arkivets billeder sammen til en uadskil-
lelig hybrid – to tilstande, der smelter sammen.

Værket opstiller tilsyneladende en række modstillinger: Et ar-
kiv der er sorteret, og et andet der er vilkårligt sammenblandet, tid 
der udstanses, og tiden der løber. I to omgange opstilles modstil-
lingen af det hjemlige og det fremmede. I begge tilfælde giver vær-
ket en diskret erkendelse tilbage: At det hjemlige og det fremmede 
ligner hinanden til forveksling – og først med en nøjere inspektion 
afgøres, hvad der hver især hører til det nære og det fjerne. I Mads 
Bjørn Hansens fotografier smelter det hjemlige og det fremmed 
helt sammen, og fra da af er det ikke længere altid muligt at skelne 
klart. Det fremmede er i det nære og omvendt.

Indstilling. Med værket »Det Fremmede (Rejse mod Tokyo)« ind-
stilles Mads Bjørn Hansen til Akademiets Guldmedalje og pris på 
!##.### kr. 

Program og resultat samt billeder kan ses på Akademiraadets 
hjemmeside under fanen Konkurrencer.
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Akademiets )# medlemmer indkaldes normalt til to møder årligt, 
ét i foråret og ét i efteråret. På mødet i foråret vælges der medlem-
mer til Akademiraadet. Møderne indledes med drøftelser i hver af 
de tre sektioner. Derefter samles Akademiets ordinære medlem-
mer samt inviterede og fremmødte raadsvalgte- og æresmedlem-
mer i Kuppelsalen til en orientering fra sektionerne og til en drøf-
telse af emner af fælles interesse. 
   
Datoer, temaer og hovedemner for de forløbne ( møder 
Den %. november "##$. Hvorledes ser Akademiraadets fremtid ud. 
Oplægsholdere og emner: Arkitekten Allan de Waal: Akademiraa-
dets rolle de sidste '# år. Forfatteren Frederik Stjernfelt: Det dan-
ske Akademis opgaver. Reklamedirektør Frederik Prei sler: Raadet 
som ›brandC.

Den "%. februar "##'. Dobbelt-medlemskab af Kunstfondsud-
valg og Raadet. Afgrænsning mellem Kunstrådets og Akademiraa-
dets opgaver. Arkitekturlov. Christiansholm i Københavns Havn 
(papirøen) og en kunsthal og et museum for moderne kunst.

Den "). oktober "##'. Sektionsopdeling. Bedre kommunika-
tionen mellem Akademiet og Kunstnersamfundet herunder Raa-
dets hjemmeside og forbedring af Raadets imageproblemer. Aka-
demiraadets konference nr. !.

Den *. marts "##). Visioner for, hvordan Kunstnersamfundet 
kan blive et større aktiv for arbejdet i Akademiraadet, og hvordan 
dialogen udbygges. Akademiraadets konference nr. ": »Hvordan 
fremmer vi arkitekturen som kunstart?«

Den "'. oktober "##). Memorandum om landskabssyn og 
planreform. Sektionsopdeling i Kunstnersamfundet: Akademiets 
fremtid, mål og mening. Christiania, Kløvermarken og Metropol-
zonen i København mv. Nye legater til de nye kunstområder. Char-
lottenborg Udstillingsbygning.

Den &. marts "##&. Akademiet blev orienteret om resultatet af 
sektionernes valg af medlemmer og suppleanter til Raadet. 

Akademimøder

Ordinære akademimedlemmer

!.april !)))-%!.marts "##'

De !# arkitekter, !# billedhuggere og !# malere med suppleanter, 
der var valgt til Akademiet for perioden !(((-"##', fremgår af Be-
retning "##!-"##$ (side !(%).

!.april "##"-%!.marts "##*
Arkitektsektionen: Stig L. Andersson, Hans Aspöck, Eva Jarl Han-
sen (fra "##$), Carsten Hoff, Kristine Jensen, Boje Lundgaard (død 
"##$), Dorte Mandrup-Poulsen, Finn Monies, Torben Schønherr, 
Jan Søndergaard, Niels Vium. Suppleanter: Eva Jarl Hansen (til 
"##$), Mogens Sehested, Poul Ingemann, Jens Bertelsen, Henrik 
Terkelsen.

Billedhuggersektionen: Jane Balsgaard, Thomas Bang, Tor-
ben Ebbesen, Jytte Høy, Anita Jørgensen, Sophia Kalkau, Erland 
Knudssøn Madsen, Bjørn Nørgaard, Jesper Rasmussen, Finn Rein-
bothe. Suppleanter: Niels Guttormsen, Henrik Plenge Jakobsen, 
Lars Bent Petersen, Lise Ring.

Malersektionen: Søren Ankarfeldt, Henrik Have, Nanna Her-
toft, Sys Hindsbo, Annette Holdensen, Leif Kath, Malene Land-
green, Berta Moltke, Lisbet Olrik, Lars Ravn. Suppleanter: Britt  
Smelvær, Niels Sylvest, Preben Franck Stelvig, Karen Kjær Laursen, 
Vicky Steptoe.

!.april "##'-%!.marts "#!!
Arkitektsektionen: Jeppe Aagaard Andersen, Mikkel Beedholm, 
Claus Bonderup, Fredrik Fogh, Hanne Kjærholm, Bente Lange, 
Tage Lyneborg, Mads Møller, Kim Herforth Nielsen, Karen Zahle. 
Suppleanter: Hans Peter Hagens, Erik Brandt Dam, Anette Dyring 
Naalund, Johan Adam Linneballe, Henrik Terkelsen.

Billedhuggersektionen: Ingvar Cronhammar, Kirsten Dufour, 
Lone Høyer Hansen, Hein Heinsen, Marianne Hesselbjerg, Kir-

Akademiets medlemmer
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sten Justesen, Eva Koch, Øivind Nygård, Bjørn Poulsen, Elisabeth 
Toubro. Suppleanter: Morten Stræde, Anne Mette Jobim Jochim-
sen, Jørgen Fog, Rosan Bosch, Vibeke Glarbo.

Malersektionen: Bodil Brems, Henrik Flagstad, Mette Gitz-Jo-
hansen, Erik Hagens, Finn Mickelborg (død "##&), Niels Reumert, 
Hans Christian Rylander, Jannik Seidelin, Britt Smelvær, Poul 
Winther, Hans Helge Nielsen (fra "##&). Suppleanter: Hans Helge 
Nielsen (til "##&), Marianne Grønnow, Gunnar Bay, Dorte Jelstrup, 
Michael Mørk.

Præsident for Akademiet for de Skønne Kunster/
formand for Akademiraadet:
!.$."##$-%!.%."##& Billedhuggeren Elisabeth Toubro
!.$."##&-Arkitekten Kristine Jensen

Æresmedlemmer
Æresmedlemmer af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster 
vælges for livstid efter skriftlig og motiveret indstilling af mindst "$ 
ordinære medlemmer af Akademiet. Til valg kræves, at mindst $# 
af Akademiets ordinære medlemmer ved skriftlig afstemning stem-
mer for den pågældendes optagelse. Æresmedlemmer er ikke stem-
meberettigede eller valgbare til Akademiraadet.

I beretningsperioden er arkitekten Sven-Ingvar Andersson og 
væveren Vibeke Klint udnævnt til æresmedlemmer. Motiveringer-
ne for udnævnelserne af !&. marts "##) var:

»Landskabsarkitekten Sven-Ingvar Andersson udnævnes til 
æresmedlem af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster for 
sin bemærkelsesværdige indsats – kunstnerisk, pædagogisk og 
forskningsmæssigt – der på så afgørende vis har præget udviklin-
gen af faget igennem en menneskealder.«

»Væveren Vibeke Klint udnævnes til æresmedlem af Det Kon-
gelige Akademi for de Skønne Kunstner i anerkendelse af hendes 
bemærkelsesværdige indsats som lærermester og kunstner, en 
indsats der på så afgørende vis har præget udviklingen af faget i 
en menneskealder«.

Raadsvalgte medlemmer
Som medlemmer af Akademiet kan Akademiraadet indvælge ind-
til !" personer med særlig faglig viden, som man ønsker at knytte 
nærmere til Akademiet – ›raadsvalgte medlemmer‹. De pågæl-
dende behøver ikke at tilhøre kunstnerstanden og er ikke stem-
meberettigede eller valgbare til Akademiraadet. I beretningsperi-
oden har Akademiet haft følgende raadsvalgte medlemmer:
Valgperioden indtil %!.%."##': Biskop Jan Lindhardt, museums-
direktør Karsten Ohrt.
Valgperioden indtil %!.%."##*: Fhv. overbibliotekar Hakon Lund, 
professor, landskabsarkitekt J. Palle Schmidt, kunsthistoriker, 
mag.art. Emma Salling, professor, dr.jur. Jens Schovsbo.
Valgperioden indtil %!.%."#!!: Biskop Jan Lindhardt, museums-
direktør Karsten Ohrt, rektor Sven Felding, rektor Mikkel Bogh, 
direktør Frederik Preisler.
Valgperioden indtil %!.%."#!%: Fhv. nationalbankdirektør, cand.
polit. Bodil Nyboe Andersen.

Samtlige æresmedlemmer i beretningsperioden 
(årstal for udnævnelsen i parentes)
Kunstkritikeren Michel Ragon (!(&"), kunstneren Christo Java-
cheff (!(&(), billedhuggeren Bent Sørensen (!(*)), arkitekten 
Sverre Fehn (!((%), arkitekten Jørn Utzon (!((%), arkitekten Hans 
J. Wegner (!((', død "##&), arkitekten Tobias Faber (!((*), arki-
tekten Henning Larsen ("###), arkitekten Erik Christian Sørensen 
("###), fhv. overinspektør Erik Fischer ("###), arkitekten Vilhelm 
Wohlert ("##!, død "##&), maleren Ib Geertsen ("##!), direktør 
Hans Edward Nørregård-Nielsen ("##"), arkitekten Jean Nouvel 
("##%), væveren Vibeke Klint ("##)) og arkitekten Sven-Ingvar An-
dersson ("##), død "##&).
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Akademiraadet

Elisabeth Toubro har været præsident for Akademiet og 
formand for Akademiraadet i denne beretnings periode. 
Her giver hun et indblik i den fornyelse, Raadet har 
stået over for: bl.a. en klar definition af rollefordelingen 
mellem Billedkunstrådet og Akademiraadet, der 
begge fungerer som statens rådgiver i kunstneriske og 
æstetiske spørgsmål.

Da billedkunstloven blev udarbejdet i !(((, var det vigtigt for Aka-
demiraadet at få Kulturministeriet til at gøre klart, hvilken forskel 
der var mellem den rådgivningsfunktion det nye Billedkunstråd 
(nu Kunstrådets Billedkunstudvalg) ville få, og den rådgivnings-
funktion Akademiraadet havde. 

Akademiraadet fik følgende svar fra Kulturministeriet: »Kul-
turministeriet vil fortsat typisk anvende Akademiraadet som råd-
giver i sager vedrørende kulturpolitiske initiativer, byplanlægning 
og anden overordnet fysisk planlægning, arkitekturpolitik samt 
offentlige byggesager og projekter, f. eks som det er sket med hen-
syn til Det Kongelige Teaters byggerier. Rådet vil endvidere fortsat 
behandle sager vedrørende kirkekunst mv«. Kulturministeriet be-
skrev Billedkunstrådets rådgivningsfunktion således: »... Kultur-
ministeriet vil høre Billedkunstrådet om den overordnede politik 
på billedkunstområdet, billedkunstnernes økonomiske forhold 
og spørgsmål vedrørende formidling af billedkunst«. 

Raadets rolle
Svaret fra Kulturministeriet og dannelsen af det nye Billed-
kunstråd gav anledning til diskussioner og analyser af Raadets 
rolle og strategier – selv om Akademiraadet tilsyneladende skulle 
fortsætte uændret som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål. 
Denne nye, meget større og mere ressourcestærke organisation 

Akademiraadet
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(senere Kunstrådet) skulle nu være rådgivende på et område, vi 
indtil da havde været mere eller mindre enerådende på.

Spørgsmål om Raadets fremtidige funktion herunder vision 
og mål samt Raadets betydning for samfundet trængte sig på. 
Hvordan kunne vi synliggøre den indflydelse, Akademiraadet sø-
ger at gøre gældende for at fremme kunsten og det æstetiske felt? 
Hvordan kunne vi styrke billedet af Akademiraadet, så det omfat-
tende stykke arbejde, der bliver gjort, bliver det, der tegner Aka-
demiraadets arbejde og ikke billedet af tilbagelænede smagsdom-
mere. Det omfattende arbejde rummer blandt andet: udpegelser 
til råd, nævn og bestyrelser, medaljeuddelinger, udarbejdelser af 
høringssvar i forbindelse med lovgivning og andet, kommente-
ring af lokalplaner og offentlige byggesager. 

Ønsket om fornyelse
Det Akademiraad, der trådte til i "##$ med mig som formand, øn-
skede fornyelse og gik derfor straks i gang med at udarbejde visio-
ner og mål, »sigtelinier«, for Raadets kommende arbejde. Konfe-
rencerne, som også omtales i det følgende, var ligeledes et af flere 
redskaber, der skulle sætte Akademiraadet på den nye dagsorden.   

De udvalgte sager i dette afsnit illustrerer, hvordan Raadets 
arbejde går i dialog med samfundet. Raadet forsøger at påvirke 
beslutninger, så den æstetiske dimension bliver tilgodeset i land-
skabelige og bymæssige rum. Raadet forsøger også at påvirke det 
lovgivningsmæssige område, så æstetiske vinkler bliver et grund-
lag allerede i planlægningen af nye projekter.

Elisabeth Toubro

I januar "##' vedtog Raadet »Sigtelinjer for Akademiraa-
det«. Det har ligget Akademiraadet på sinde at finde en 
model til en mo der nisering af Raadet og at gøre Raa det 
mere synligt i den offent lige debat. Raadet har også til-
stræbt, at flere yng re kunstnere blev involveret i arbejdet. 

Akademiraadet står til rådighed for ministerier, styrelser, stiftsøv-
righeder mv. i kunstneriske spørgsmål, og som sparringspartner 
for offentligheden som sådan. Denne tekst beskriver sigtelinjerne, 
der kan læses i deres fulde form på Akademiraadets hjemmeside.
 
Raadets tværfaglige sammensætning
Sigtelinjerne tager udgangspunkt i, at fordelen ved Raadets bredt 
sammensatte »treenighed« og den lange historiske samhørighed 
er, at medlemmerne tilsammen favner kunst- og arkitekturhisto-
riens udvikling. Raadets medlemmer forholder sig alle til plasti-
citet, materialitet, farve og skalaforhold strækkende sig fra den 
skala, der udfolder sig minimalt på lærredet til landskabets store 
skala. Det indebærer en indsigt i den kunst- og arkitekturhistori-
ske udviklings kriser og resultater, som Raadet har pligt til at give 
videre i en reflekteret form.

I kraft af den tværfaglige sammensætning fungerer Raadet 
som et samlingspunkt for debatten af divergerende meninger om, 
hvad kunstnerisk og arkitektonisk, landskabelig og bymæssig 
kvalitet er. Raadet deltager i den løbende debat om kunstens og 
arkitekturens stilling og funktion i samfundet.

To hovedlinjer i Raadets arbejde
De to hovedlinjer i Raadets arbejde er: sagsbehandling og at fun-
gere som fagligt forum. I forhold til sagsbehandlingen er Raadet 
primært statens rådgiver, men rejser også mange sager selv. Den 

Sigtelinjer
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nye linje er at forsøge at genaktualisere Akademiraadets arbejde 
og rolle i samfundet og over for Kulturministeriet.

En udvikling af Raadets funktion har været at vægte den ud-
adrettede og offensive rolle i langt højere grad. Akademiraadet har 
sigtet på at introducere problemstillinger og inspirere politikerne 
og borgere ved at delagtiggøre dem i kunst- og arkitekturpolitiske 
refleksioner over kunstens og arkitekturens stilling og funktion i 
samfundet. Hvad er kunstens og arkitekturens rolle i samfundet, 
hvordan er den i forhold til brugerne, i forhold til politikerne, i for-
hold til museerne, byrummene eller det landskabelige rum. 

Akademiraadet har i sigtelinjerne lagt vægt på denne udvik-
ling af Raadets funktion – på at komme med flere indspark i sam-
fundsdebatten, for dermed at introducere nye ideer, og for at in-
spirere politikere og brugere af kunstens og arkitekturens tilbud 
til at gå i engageret dialog. Kanalerne til at komme med bidrag til 
debatten er defineret i sigtelinjerne: Debatindlæg, lobbyvirksom-
hed, direkte henvendelser til myndigheder, konferencer og hørin-
ger. Raadet har endvidere sigtet på at opprioritere større, princi-
pielle sager frem for mindre og specifikke.   

Endelig vil Raadet fremover involvere flere af Akademiets med-
lemmer – gerne yngre, af hensyn til fremtiden – og medlemmer af 
Kunstnersamfundet, der har lyst til at deltage i gennemførelsen af 
konferencerne og de andre udadrettede projekter. 

Konferencer
Akademiraadet sigtede på at afholde tre konferencer og Raadet 
planlagde desuden at oprette et udvalg, der skulle tage stilling til 
dele af problemerne om det »Åbne Land« efter strukturreformen. 

Både konferencerne og memorandummet »Landskabssyn og 
planreform« er omtalt her i beretningen.

Konferencer

Akademiraadet har i beretningens periode holdt to 
konferencer. Først en om armslængdeprincippet: 
»Hvordan står det til med den kunstneriske frihed?« og 
siden én om behovet for en arkitekturlov med titlen: 
»Hvordan fremmer vi arkitekturen som kunstart?«

Konferencen om kunstnerisk frihed
Akademiraadet holdt den (. september "##' en konference, hvor 
man ville se nærmere på armslængdeprincippets vilkår og be-
tydning for kunststøtteordningerne. Konferencen havde titlen: 
»Hvordan står det til med den kunstneriske frihed?« Samtidig så 
man på Kunststyrelsen, og især billedkunsten i Kunststyrelsen, 
oven på Kunstrådets vanskelige og hektiske start og Kunstfondens 
ændrede situation. 

Konferencen forsøgte at kaste lys over de nye arbejdsgange og 
rollefordelingen mellem Kunstråd, Fagudvalg, Kunststyrelsen og 
Statens Kunstfond. Målet var at gøre Kunstrådet mere gennemsig-
tigt og samtidig afklare, om armslængdeprincippet blev anfægtet 
i konstruktionen. Konferencen blev holdt i Festsalen på Charlot-
tenborg i København.

Allan de Waal var ordstyrer, og Kulturminister Brian Mikkel-
sen indledte konferencen. 

Oplægsholderne 
Hans Carl Madsen, cand.scient.pol og fuldmægtig i Københavns 
Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, diskuterede armslæng-
deprincippet og organiseringen af kunststøtten set fra statskund-
skabens perspektiv. 

Poul Bache, direktør i Kunststyrelsen, redegjorde for Kunst-
styrelsens opbygning og intentionerne med den.
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Øivind Nygård, billedhugger og formand for Fagudvalget for 
Billedkunst under Kunstrådet, redegjorde for sin kritik af Kunstrå-
det og kommenterer organisations potentiale. 

Anette Østerby, mag. art. og leder af Billedkunstcentret i Kunst-
styrelsen, fremlagde sit syn på Kunststyrelsens Billedkunstcenters 
muligheder for at støtte dansk kunst på en optimal måde. 

Ole Thyssen, professor, dr.phil., leverede et indlæg om friheds-
begrebet – med fokus på den kunstneriske frihed. 

Agnete Dorph Stjernfelt, presse og kommunikationschef i Det 
Danske Filminstitut, havde et indlæg om, hvordan koordinering 
af kunsten, konsulentordningen og formidlingsindsatsen har gi-
vet dansk film succes. 

Annette Harboe Flensburg, maler og medlem af Statens Kunst-
fonds indkøbs- og legatudvalg, kommenterede Statens Kunstfonds 
position i den nye struktur. 

Anders Kold, inspektør på Louisiana, formand for Kunstrå-
dets internationale billedkunstudvalg, fortalte om det internatio-
nale arbejde med dansk kunst i udlandet. 

Dorte Jelstrup, billedkunstner, filosof og medlem af Fagudvalg 
for Billedkunst under Kunstrådet, redegjorde for begrundelsen for 
kunststøtten og for hvilke muligheder, der ligger i Kunstrådet. 

Jørn Langsted, professor i dramaturgi og leder af Kulturpoli-
tisk Forskningscenter i Århus på Aarhus Universitet, talte om kul-
turpolitikkens udvikling i Danmark siden Kunstfondens oprettel-
se og så på, om armslængdeprincippet anfægtedes i disse år.
Kulturordførere for de politiske partier fremlagde visioner for, 
hvordan man gennem Kunstrådet og Kunstrådets udvalg kommer 
til at arbejde bedre sammen om at fremme de fælles mål for bil-
ledkunsten i Danmark og udlandet. 

Konference om arkitektur 
Den !#. februar "##) holdt Akademiraadet en konference med 
temaet: »Hvordan fremmer vi arkitekturen som kunstart?« Målet 
var at argumentere for en statslig arkitekturpolitik og opfordre til 
nedsættelsen af et udvalg, der kunne udarbejde et udkast til en be-
tænkning om arkitektur.

Invitationen gav følgende beskrivelse: »Vi har spurgt os selv, 
om arkitektur stadig kan kaldes en kunstart, når man ser på de 
vilkår arkitekturproduktionen bydes, hvor fagets udvikling i sti-
gende grad tegnes af markedsmekanismerne.«

Konferencen var rettet mod arkitekter, politikere og ministe-
riets embedsmænd og målet var at sætte direkte fokus på arkitek-
turen som kunstart og kommunikation. Følgende spørgsmål blev 
belyst: Hvorfor er formidlingen af arkitektur nærmest fraværende 
i en moderne velfærdsstat som den danske? Hvad gør vi for at sti-
mulere og sikre at den kunstneriske og visionære del af arkitek-
turen er i samfundsmæssig fokus? Er arkitekturens kunstneriske 
potentiale og innovative karakter fuldt udnyttet i byggeindustri-
en? Hvorfor mangler vi en arkitekturpolitik i Danmark?

Tre hovedtemaer tegnede konferencen: Arkitekturens formid-
ling, arkitekturens værksteder og produktion og arkitekturens 
muligheder. Carsten Hoff var ordstyrer.

Oplægsholdere
Kristine Jensen med overskriften: »Hvorfor en arkitekturlov?« 
Kent Martinussen talte om »Arkitekturen i et nyt lys«. Christoffer 
Harlang om »Arkitektur en kunstart«.  Karsten Ifversen om »For-
midling af arkitektur i dagspressen«. 

En række arkitekter gav »rapport fra arkitekturens værksted«: 
Kim Herforth Nielsen, Dorte Mandrup-Poulsen, Anders Abraham, 
Morten Holm. Lars Odd Blaaberg supplerede med »entreprenø-
rens vinkel«. Jan Christiansen gav »stadsarkitektens kommenta-
rer«. Brian Mikkelsen meldte afbud til konferencen, men depar-
tementschef Karoline Prien Kjeldsen holdt hans oplæg med titlen 
»ministerens planer«. Lars Gemzøe berettede om »Barcelona-mo-
dellen«.

Opfølgningen på konferencen
Som opfølgning på konferencen udarbejdede Akademiraadet en 
række synspunkter om, hvad en arkitekturlov bør indeholde:

Staten har i sin funktion som bygherre muligheder for at frem-
me arkitekturen som kunstart. Raadet nævner, at staten kan prak-
tisere konkurrenceformer, der prioriterer arkitektonisk kvalitet. 
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Raadet mente endvidere, at der ligger muligheder i at prioritere 
mindre tegnestuer og kunstnerisk kvalitet og afstå fra entrepre-
nør-modellen.

Når det kommer til statens funktion som lovgiver, har staten 
muligheder for at kræve, at initiativerne oven for også indføres i 
kommunal praksis. Desuden kan staten tage initiativer til regio-
nale »velfærdsudvalg«, det er et panel bestående af kunstnere, ar-
kitekter og politikere, der udfører kvalitetskontrol med den kunst-
neriske kvalitet i byggeprojekter.

Desuden opfordrede Raadet til, at staten oprettede et sted for 
arkitektur, der kunne supplere DAC, et sted der er uafhængigt af 
kommercielle interesser, og til at udvide skoleundervisningen på 
området.

Metropolzonen

Københavns Kommune har taget initiativ til en udvikling 
af det område, der strækker sig mellem Hoved banen, 
Rådhuspladsen, Jarmers Plads og havnefronten, området 
har fået navnet Metropolzonen. Akademiraadet har stillet 
sig skeptisk over for projektet, både over for brugen af 
begrebet ›Metropolzone‹, og over for at udskille netop 
dette område fra den samlede plan for Københavns 
centrum. 

Overborgmester Ritt Bjerregaard og teknik- og miljøborgmester 
Klaus Bondams initiativ til en Metropolzone i København blev i en 
pressemeddelelse (den !!. august "##)) beskrevet som et projekt, 
der havde til hensigt at »puste liv i storbyens hjerte og give Køben-
havn et fornyet centrum«. 
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Zoneafgrænsningen synes uden mening
Akademiraadet kommenterede den &. marts "##& udviklingspla-
nerne. Kommentaren lød, at det synes uden mening at fokusere 
netop på denne afgrænsede zone, uden at inddrage Københavns 
overordnede plandiskussion i overvejelserne. Desuden kommen-
terede Akademiraadet valget af begrebet Metropolzonen således: 
»Bør man ikke netop afmontere metropolbegrebet, der forekom-
mer uoriginalt og uanvendeligt i forhold til København. Når man 
ønsker sammenhængskraft på gadeplan, virker det uklogt at an-
vende et begreb, der henviser til en radikal, aggressiv praksis for 
byudvikling«. Akademiraadet så positivt på et ønske om at skabe 
sammenhængskraft i et område, der er præget af massiv trafik og 
mange aktører med interesse i udvikling og nybyggeri.

Højhusplaner i Tivoli
Tivoli ønskede at bygge et højhus tegnet af arkitekten Norman 
Foster på grunden over for Rådhuset. Ifølge planerne ville Fosters 
tårn ligge inden for et af de områder, der var prioriteret til højhuse. 
Til højhusplanerne havde Akademiraadet følgende kommentarer: 

»Akademiraadet finder, at diskussionen om højhuse rummer en 
forældet forestilling om, at højhuse er lig udvikling, dynamik og 
fremskridt således, at byer uden højhuse pr. definition er tilbage-
stående og kedelige. Det forhold, at højhuse og skyskrabere gør 
byer som New York, London, Singapore og Tokyo til spændende 
metropoler, er ikke ensbetydende med, at Københavns fremtid lig-
ger i at bygge højhuse i centrum. I en lille by som København er det 
vigtigere at forstå de særlige kvaliteter, byen har, og forstærke og 
videreudvikle disse. København skal ikke konkurrere på volumen, 
men på sin særlige urbane karakter, intimitet, arkitektonisk ho-
mogenitet, historie og skabende kreative miljøer«.

Raadet rundede af med en opfordring til kommunen: »om det 
ikke ville være i Københavns overordnede interesse at tilbagekøbe 
Tivoli«. Et sådan tilbagekøb ville kunne gøre Tivoli til en offentlig 
park og sætte en stopper for de mest larmende og dominerende til-
tag i haven. Bevæggrundene for disse overvejelser skulle være mis-
forholdet mellem en privat virksomhed som Tivolis kortsigtede 
interesser i økonomisk vinding over for Københavns kommunes 
mere langsigtede planer for byudviklingen og -planlægningen.

Klaus Bondams svar
Klaus Bondam svarede den "(. juni "##&. Hans svar lød, at man ved 
at bruge begrebet Metropolzonen og ved at udskille netop dette 
afgrænsede område fra de øvrige planer for Københavns centrum 
opnår »en tydeliggørelse af nogle problemstillinger og potentialer, 
som er ganske særlige for dette område«. Arbejdet skulle sætte 
en udvikling i gang, der kunne skabe en »tiltrængt opdatering af 
byens centrum«. Klaus Bondam understregede, at et væsentligt 
element for, at udviklingen af området kan realiseres er et sam-
arbejde mellem private og offentlige aktører. Samarbejdet er en 
forudsætning for kommunens arbejde med at skabe bevægelse i 
byrummet. Han afviste samtidig planer om at tilbagekøbe Tivoli.
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Charlottenborg Udstillingsbygning

Kulturministeren nedsatte i april "##' en arbejdsgruppe, 
der skulle undersøge forskellige forhold vedrørende 
Charlottenborg Udstillingsbygning, hvis arbejde even-
tuelt kunne føre til en ny bekendtgørelse for Udstillings-
bygningen. Akademiraadet har afgivet høringssvar.

Arbejdsgruppen, der skulle undersøge forhold vedrørende Char-
lottenborg, bestod af Karsten Ohrt (formand), billedhuggeren  
Elisabeth Toubro og billedhuggeren Bjørn Nørgaard. Gruppen skul -  
le ifølge kommissoriet vurdere den gældende formålsbeskri vel-
se, or ga ni se ringen af Udstillingsbygningen og komme med æn-
drings forslag. I vurderingen skulle arbejdsgruppen se på, om der 
var behov for en nyorientering eller nyorganisering af Charlotten-
borg Udstillingsbygning og på Udstillingsbygningens særlige 
ka rak te ristika i det samlede kunstliv; stedets profil og hvordan 
Char lottenborg Udstillingsbygning spillede sammen med andre 
insti tutioner på billedkunstområdet. Desuden skulle gruppen se 
på nye finansieringsmuligheder.

Kunstnerstyring bør bevares 
Akademiraadet behandlede i september "##' arbejdsgruppens 
rapport, som var sendt til høring i Raadet. I oktober sendte Ra-
adet sit høringssvar til Kulturministeriet. Svaret lød bl.a.: »Det er 
meget positivt, at rapporten fastholder, at Charlottenborg Udstil-
lingsbygning er skabt som et kunstnernes hus, der hverken er et 
kunstmuseum eller en udstillingshal; men netop et sted indimel-
lem, hvis udstillingsprofil skal være præget af kunstnernes blik og 
interesser i samtiden. Rapporten konkluderer i overensstemmelse 
hermed, at Udstillingsbygningens kunstnerstyrede princip skal 
bevares«. Raadet fortsatte med en kritik af den foreslåede besty-
relseskonstruktion: »…den foreslåede bestyrelseskonstruktion på 
tolv medlemmer med bred legitimitet i kunstlivet, der ikke selv 

skal kuratere, men blot udstikke retningslinjer for Udstillingsbyg-
ningens ledelse, kan man godt betvivle, hvorvidt det kunstnersty-
rede princip egentlig vil blive bevaret, og i hvor høj grad bestyrel-
sen får nogen reel indflydelse på udstillingsprofilen«. 

Bestyrelsen får strategisk rolle
Billedkunstnernes Forbund inviterede efterfølgende til debat-
møde ((. december "##'). Og i midten af december "##' udsendte 
Kulturministeriet en pressemeddelelse, der redegjorde for planer-
ne med Udstillingsbygningen, hvor det lød, at bestyrelsen ville få 
»en mere overordnet og strategisk rolle og en ny sammensætning, 
der inddrager bredere kompetencer.« Som noget nyt skulle kunst-
nersammenslutningerne søge om at få udstillingsperioder, mens 
Charlottenborg fortsat havde en forpligtelse til at huse Forårsud-
stillingen. En ny kunstfaglig direktør skulle ansættes.

Den ny bekendtgørelse
I januar "##) behandlede Raadet den ny bekendtgørelse for Char-
lottenborg Udstillingsbygning. I bekendtgørelsen fremgik det, at 
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Charlottenborg ledes af en bestyrelse på !" personer, der tilsam-
men skal repræsentere kunstnerisk, kunstformidlingsmæssig, 
økonomisk samt ledelses- og erhvervsmæssig indsigt. Bestyrelsen 
skulle udpeges af hhv. kulturministeren, Charlottenborg Fonden, 
Kunstnersammenslutningernes Samråd, Akademiraa det, Billed-
kunstnernes forbund, UKK, Dansk Gallerisammenslutning, For-
eningen af Kunsthaller i Danmark og Foreningen af Kunstmuseer. 
Endvidere hed det, at direktøren fungerer som sekretær for besty-
relsen, og at direktøren har ansvar for at udarbejde udstillings-
planer og forslag til budget inden for de af bestyrelsen fastlagte 
overordnede rammer.

Akademiraadet indstillede arkitekten Tanja Jordan og billed-
kunstneren Jørgen Michaelsen til bestyrelsen.

Debat om Charlottenborgs økonomi
I slutningen af december "##' opfordrede Billedkunstnernes For-
bund Akademiraadet – og en række andre institutioner, der havde 
afgivet høringssvar om Charlottenborg – til at underskrive et brev 
til kulturministeren, hvori der stod, at den nye bekendtgørelses 
opgradering af Charlottenborg Udstillingsbygning forudsatte 
en tilførsel af ressourcer. Raadet svarede Billedkunstnernes For-
bund, at Raadet principielt ikke skriver under på fællesudtalelser. 
Raadet vurderede, at økonomien ikke var tilstrækkeligt belyst til 
at udtale sig om området i forbindelse med Raadets indstillinger 
til bestyrelsen.

Kunstnersammenslutningerne
Kunstnersammenslutningerne Grønningen, Corner, Den Gyldne 
og Pro sendte den !. marts "##& brev med opfordring til at støtte, 
at sammenslutningernes udstillingsmulighed opretholdes i hid-
tidigt omfang. Akademiraadet svarede den ). marts, at det havde 
besluttet ikke at blande sig i de interne stridigheder i Charlotten-
borg Udstillingsbygning, hvor der sidder en bestyrelse fortrinsvis 
bestående af kunstnere.

Kunstmoms og  
beskatning af hæderspriser

Akademiraadet gør en indsats for at forbedre kunstnere 
og arkitekters økonomiske grundlag. Raadet har arbej-
det for ændringer i momsreglerne og for, at arkitekter 
ikke skal betale skat af hæderspriser.

Kunst og moms
Ved et førstegangssalg af et kunstnerisk værk lyder den effektive 
moms på '% over for de normale "'%. Reglen om kunstmoms 
omfattede før "##) kun de mere traditionelle kunstformer som 
maleri, tegning og skulptur og ikke foto. Ifølge EU-direktivet er 
det muligt at medtage fotokunst i ordningen, mens det ville kræve 
ændring af EU-direktivet at medtage andre ikke-traditionelle 
kunst former som video og installation. Akademiraadet har i be-
retningsperioden arbejdet for to ting: 
!. At fotokunst omfattes af kunstmomsen 
". En ændring af direktivet, så de resterende ikke-traditionelle 
kunstformer kan omfattes af momsreglerne. 

Elisabeth Toubro indledte i juni "##$ en dialog med Kultur-
ministeriet, om at Raadet skulle udarbejde en liste med eksem-
pler på kunstformer, der burde indgå i kunstmomsen. I november 
"##$ kunne formanden meddele, at hun havde indgået en aftale 
med Kulturministeriet om at udarbejde en sådan fortegnelse, og 
den blev sendt til Kulturministeriet, som forhandlede videre med 
skatteministeren. 

Fotokunsten blev omfattet af kunstmomsen
Skatteministeren fremsatte i marts "##) et forslag, så momsloven 
også omfattede fotokunst i sin kunstdefinition. Fotokunst blev 
omfattet i det omfang at: »Fotografier taget af kunstnere, aftryk af 
denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal 
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af op til %#, uanset format og underlag.« Fotokunstnerne ville på den 
måde kunne få et provenu på ca. " mio. kr. årligt. Akademiraadet 
behandlede sagen, og sendte den !$. marts "##) et brev til skatte-
minister Kristian Jensen. Akademiraadet understregede en positiv 
indstilling over for, at fotokunsten også blev omfattet af ordningen.

De andre kunstarter stod stadig udenfor 
Raadet fortsatte i brevet til skatteministeren debatten om de kun-
starter, der stadig står uden for momslovens kunstdefinition: vid-
eokunst, digital kunst, installationskunst og andre ikke-traditio-
nelle kunstformer. Akademiraadet skrev bl.a.: »Dette giver disse 
udtryksformer ringere vilkår for at gøre sig gældende. Det er derfor 
Akademiraadets håb, at skatteministeren vil arbejde for, at disse 
kunstformer i momssammenhænge kan blive ligestillet med de 
mere traditionelle kunstformer.«

Skatteministeren svarede den "!. marts, om de kunstformer, 
der ikke er omfattet af momslovens kunstdefinition: »Den danske 
momslov er bundet af EU-direktiver. ). momsdirektiv indeholder i 
artikel ")a en definition af kunstgenstande. Artiklen bestemmer, at 
goder som nævnt i bilag I, litra a), kan betragtes som kunstgenstan-
de. De ikke-traditionelle kunstformer, som du nævner i dit brev, er 
ikke omfattet af det ovennævnte bilag til direktivet. Såfremt man 
vil lade installationskunst, videokunst mv. være kunst i momsmæs-
sig henseende, vil det derfor kræve en ændring af EU-reglerne.«

Raadets opfordring til at ændre EU-reglerne
Raadet svarede den !%. juni "##), at det er Raadets klare opfat-
telse, at de ikke-traditionelle kunstformer, der ikke er omfattet af 
momslovens kunstdefinition »absolut også bør kunne godkendes 
som billedkunst. Akademiraadet vil derfor indtrængende anmode 
skatteministeren om at tage initiativ til at starte den proces, der 
skal til for ændre EU-reglerne, så disse nyere kunstformer også i 
momsmæssig henseende kan blive betragtet som kunst.«

Skatteministerens svar lød: »En ændring af EU-reglerne på 
området er en både ressource- og tidskrævende opgave. Din an-
modning vil indgå i Skatteministeriets overvejelser, men vi er na-
turligvis nødt til at prioritere vor indsats vedrørende EU-initiati-

ver. I den forbindelse må vi bl.a. vurdere, om der er udsigt til, at der 
kan skabes enighed blandt alle "' medlemslande. Jeg kan derfor 
ikke for nuværende love at starte en proces, der skal ændre moms-
direktivets kunstdefinition.« 

Beskatning af hæderspriser
I august "##) udtalte Raadet sig i en sag om Boje Lundgaard og 
Lene Tranbergs kunstneriske virksomhed. Sagen drejede sig om, 
hvorvidt arkitekter skal betale skat af hæderspriser? Akademiraa-
det skrev til revisionsfirmaet Deloitte om, hvordan arkitekturen 
hører under Kunstakademiets område og skrev bl.a., at bygnings-
kunsten siden !&'$ har været sidestillet med maler- og billedhug-
gerkunsten, og at arkitekturuddannelserne stadig er kunstnerisk 
baserede uddannelser, der hører under Kulturministeriet. Raadet 
fortsatte, at det kun er medlemmer, der praktiserer kunstnerisk 
motiveret arkitektur/bygningskunst, der kan anerkendes til opta-
gelse i Kunstnersamfundet og at Akademiraadets medaljer er 
en hædersbevisning til de fremmeste repræsentanter for de tre 
kunst neriske discipliner. Det er Akademiraadets klare vurdering, 
at de arkitekter, der modtager hæderspriserne, har skabt arkitek-
toniske værker af stor kunstnerisk værdi. Den kunstneriske værdi 
i arkitekternes værker er også grundlaget i de tilfælde, hvor det 
ikke fremgår af motiveringen for, hvorfor medaljen gives til en 
arkitekt.

 Sagen endte i Landsskatteretten, der gav medhold i, at de på-
gældende hæderspriser til arkitekter er skattefri. (Ligningslovens 
§ &, stk. !, nr. !(). Bestemmelsen i Ligningsloven lyder: Til den 
skattepligtige indkomst medregnes ikke (…) hæderspriser, der ud-
betales i henhold til Nobelstiftelsens Grundstadgar eller ydes af 
mellemstatslige organisationer og institutioner, hvori Danmark 
deltager eller er medlem, når hædersprisen udelukkende har ka-
rakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Hæderspri-
ser, som ydes af offentlige midler, legater samt kulturelle fonde og 
lignende her i landet eller i udlandet, når hædersprisen udeluk-
kende har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneri-
ske fortjenester. Det er en betingelse, at hædersprisen er ydet som 
et uansøgt engangsbeløb.
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Akademiraadet nedsatte i efteråret "##' et udvalg ved-
rørende »Det åbne land«. Udvalget skulle se på frem-
tidige danske landskaber i lyset af kommune sam men-
lægninger og ny planlov. Allan de Waal var formand for 
udvalget og fortæller her om udvalgets arbejde.

Akademiraadets udvalg vedr. Det åbne Land mødtes ca. hver tredje 
uge igennem et halvt år. Flere gange mødtes udvalget med invite-
rede embedsmænd og praktikere. Formået var at indkredse land-
skabskunstneriske analysestørrelser og sammenfattende syns-
måder på kommende årtiers udvikling af landbrug og byvækst. 
Der blev opsamlet notater og resumeer, og det gennemskrevne 
resultat af drøftelserne blev efter udvalgets afsluttende diskus-
sioner afleveret til Raadet i foråret "##). Derpå fulgte en længere 
overvejelse i Akademiraadet, og siden et nyt udvalgs arbejde med 
henblik på illustrationer. 

Det endelige illustrerede resultat udkommer i begyndelsen af 
"##*, og formentlig vil nogle modtagere i stat, regioner og kom-
muner, private tegnestuer og lokale interessegrupper mene, at 
teksten og billederne er en kompliceret affære, som offensivt me-

Memorandum, landskabssyn  
og planreform

morandum betragtet. Det er det muligvis også. Men det kan være, 
at flertydigheden og kompleksiteten netop er realiteten, når det 
gælder fremtidig landskabsopfattelse.

For dén harmoniske enkelhed, hidtidige danske landskaber 
kan synes at udfolde, eksisterer nu til dags hovedsagelig som fore-
stillingsbilleder genereret af tidligere generationers billedkunst-
nere og fotografer. Landskaberne selv er naturligvis dannet af 
jord, planter og erhverv – landbrug, skovbrug, råstofudvinding, 
transport og byvækst. Men den almindelige eller gængse aflæs-
ning af det åbne lands fremtræden er ofte set og opfattet i bakspej-
let. Dette ulige forhold – mellem det faktiske og det skildrede – vil 
formentlig gentage sig også i senere generationer. Men lige nu er 
landskaber og bebyggelse udsat for så store forandringer over så 
kort tid, at præmisserne drastisk har ændret sig for både præferen-
cer og reguleringsvilkår.

Kommunesammenlægninger og en ny planlov sætter ændre-
de dagsordener for politisk og økonomisk styring. Derfor er det 
vigtigt at gennemtænke forudsætninger, idealer og kommende 
praksis. Dét er Akademiraadets memorandum tænkt som et bi-
drag til.
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»Landskabssyn og planreform et memorandum« sendes til miljø-
ministeriet, regioner, kommuner og biblioteker. Derudover invite-
res relevante repræsentanter fra ministeriet, kommuner mv. til et 
præsentationsmøde af publikationen i Akademiets lokaler.

Udvalget bestod af: Anders Tyrrestrup, Ellen Hyllemose, Jens 
Kvorning, Morten Stræde,  Gregers Algreen-Ussing, Jeppe Aagaard 
Andersen, Marianne Levinsen, Jørn Palle Schmidt, Rikke Munck 
Petersen (sekr.) og Allan de Waal (form.)

Efterfølgende illustrationsudvalg: Jesper Rasmussen, Steen 
Høyer og Rikke Munck.

Kommisssoriet lød: Fremtidige danske landskaber set i lyset af 
kommunesammenlægninger, ny planlov og ændrede produktions-
forhold.

Allan de Waal

Bygningsfredning og
bygningsbevaring

Akademiraadets arbejdsgruppe for bevaring af bygnings-
kunsten har arbejdet for at finde løsninger på, hvordan 
man kan forbedre vilkårene for bygningskunstens 
bevaring. I forbindelse med strukturreformen er en 
del af de tidligere statslige opgaver overgået til kom-
mu nerne, og derfor har der også ligget en opgave i at 
forholde sig til disse aktørers nye roller.

To medlemmer af Raadets arbejdsgruppe for bevaring af bygnings-
kunsten, Carsten Hoff og Karen Zahle, forelagde i september "##' 
for Raadet, at de havde drøftet et samarbejde mellem Akademir-
aadet og Bygningskulturelt råd. Samarbejdet skulle bl.a. bestå 
af en høring om bygningsbevaring i fremtiden. Akademiraadet 
arbejder ud fra et princip om, at Raadet ikke deltager i aktiviteter 
sammen med interesseorganisationer eller lignende. Der var dog 
bred enighed om, at det var yderst væsentligt, at de æstetiske og 
arkitektoniske værdier i bevaringsspørgsmålet blev fremhævet i 
en debat. Høringen blev på denne baggrund afholdt efter samråd 
med Akademiraadet.  

Høring i Bygningskulturelt Råd
Høringen foregik den ). oktober "##'. Bygningskulturelt Råd hav de 
udarbejdet et oplæg, der handlede om en ny national be va rings-
politik for dansk bygningskultur. I invitationen stod bl.a.: »De-
bat ten vil dreje sig om vores byer og bygninger som udviklings po-
ten tiale (…) Det er Bygningskulturelt Råds holdning, at debatten 
bør føre til bedre administrative værktøjer, bedre mulighed for 
beva ring af helheder i det bebyggede miljø og ikke mindst flere 
res sour cer til området generelt, men bygget på den forudsæt ning, 
at der fortsat findes en central statslig fredningsmyndighed«. 
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Pro grammet for høringen indeholdt et politisk spørgepanel, 
vidne udsagn og debat. En af hovedkonklusionerne var, at man 
som ud gangs punkt var nødt til at skabe et overblik over, hvad der 
skal bevares for eftertiden. I Bygningskulturelt Råds nyhedsbrev 
(novem ber "##') stod der desuden som konklusion på høringen: 
»Et andet forhold, der trænger sig på, er et fornyet blik på bevar-
ing og ny anvendelse af bygninger og bygningsmæssige helheder. 
Endelig er spørgsmålet om rollefordelingen mellem stat og kom-
muner på netop bygningskulturens område særdeles aktuelt for 
politikerne at forholde sig til.«  

Raadet taler for en helhedspræget indsats
Akademiraadet bad på sit møde den !). november "##' Carsten 
Hoff og Karen Zahle om at udarbejde et oplæg om, hvordan Raa-
det kunne følge sagen op. Denne redegørelse blev fremlagt den &. 
december "##', hvor de to medlemmer tog udgangspunkt i, at der 
i Danmark er almindelig utilfredshed med bygningsfredning og 
bygningsbevaring, og at systemet er for stift. I oplægget stod: »Der 
trænges til en revurdering af kriterierne og et overblik over den nu-
værende tingenes tilstand og indsats for be va ring af de gamle og 
nye bygningskulturelle værker«, og: »Der er en ønskelig og gryende 
forståelse for værdien af en mere omfattende og helhedspræget 
bevaringsindsats som, udover den enkelte byg ning, omfatter gad-
eforløb, bykvarterer eller herregårdsanlæg.«   

Brainstorming om en ny administrationsmodel 
Carsten Hoff og Karen Zahle opfordrede til, at der blev nedsat et 
udvalg, der skulle: »skitsere en model som er hensigtsmæssig. Det 
drejer sig om at beskrive en anden organisation og forvaltning end 
den nugældende – af såvel det faglige arbejde som af økonomi og 
administration«. Akademiraadet indkaldte i første omgang til en 
›brainstorming‹. Del tagerne i brainstormingen (!(. januar "##)) 
var Bjørn Nørgaard, Karen Zahle, Carsten Hoff, Jan Søndergaard, 
Elisabeth Toubro, Niels Reumert, Mette Maegaard, Johan Fogh 
og Gregers Algreen-Ussing. Brainstormingen førte til, at Raadet 
i februar "##) nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle undersøge 
»problemer omkring misligholdelse af fredede eller bevaringsvær-

dige bygninger, og vurdere, om Raadet bør afholde en høring om 
bevaring af bygnings kunsten«.
 
Samarbejdet med Kulturarvsstyrelsen
Kulturarvsstyrelsens direktør Steen Hvass henvendte sig til Raadet 
i marts "##), idet han gerne ville mødes om sagen. Steen Hvass 
skrev bl.a.: »Da planlægningen af både byen og landet efter !.!. 
"##& bliver kommunernes ansvar, har Kulturarvsstyrelsen, bl.a. i 
samarbejde med Fonden Realdania, taget flere initiativer overfor 
de nye kommuner for at påpege, at kulturarven bliver en meget 
vigtig faktor i kommunernes fremtidige udvikling, i særdeleshed i 
hensynet til vores bygningskultur. (…) Netop kommunalreformen 
og de mange bolde i luften ser Kulturarvsstyrelsen som en mu-
lighed for at bringe kulturarven i et fremadrettet fokus.« Denne 
kontakt resulterede i et møde mellem Kulturarvsstyrelsen og Ra-
adet den !&. maj "##), hvor man bl.a. drøftede fredningsarbejdet. 
Desuden havde man drøftet en igangværende forsøgsordning med 
decentrale beslutninger, hvor en del af sagsbehandlingen i forbin-
delse med fredede bygninger var lagt ud til lokale aktører – mu-
seer. Dette projekt havde dog kørt for kort til at kunne evalueres.

Folketingets Kulturudvalg beder om en udredning
Ole Sohn fremsatte efter høringen i oktober et forslag i Folke-
tingets Kulturudvalg om, at man skulle igangsætte en udredning, 
og siden en samlet plan for den fremtidige bygningsbevaring. Kul-
turudvalget bad i oktober året efter kulturministeren om at iværk-
sætte en udredning om den samlede bevaringsindsats i Danmark. 
Kulturministeren var positivt stemt over for en sådan udredning 
men mente, at det burde vente til efter pilotprojektet med decen-
tral sagsbehandling var afsluttet, og struktur refor men var trådt i 
kraft. På den baggrund har Kulturministeriet i samarbej de med 
Kulturarvsstyrelsen i sensommeren "##& nedsat et bredt sam-
mensat udvalg. I udvalget sidder repræsentanter fra relevante 
ministerier, sagkyndige inden for området samt relevante inter-
esseorganisationer. Udvalget skal lave en udredning om bygnings-
bevaringsindsatsen i Danmark og drøfte forskellige langsigtede 
bevaringsstrategier for området. 
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Visioner og mål

I februar "##& vedtog Raadet et kommissorium for et 
visions- og evalueringsudvalg. Udvalgets rolle er at »tage 
Akademiets struktur, mål og mening op til for nyet eva-
lue ring og diskussion.« Der må ikke sidde person er, der 
samtidig er medlemmer af Akademiraadet i Udvalget, 
fordi man har vurderet, at Raadet har brug for en ekstern 
evaluering.

Baggrunden for udvalgets nedsættelse er, at man vil undersøge 
både Raadets og Akademiets virke og struktur. Målet er at sikre, at 
faglige eksperter inden for kunstens og æstetikkens verden også i 
fremtiden vil lægge tid og kræfter i arbejdet for Akademiet. Med-
lemmerne af Akademiraadet arbejder ulønnet, og denne vilje fra 
eksperterne er grundlaget for, at Raadet kan bevare sin vægt. Aka-
demiraadets fremtidige rolle som statens rådgiver skal styrkes.

De grundlæggende spørgsmål, der skal besvares er: hvad er 
Akademiets mål og mening fremover? Og hvad er Akademiets væ-
sentligste kompetencer? 

Udvalget skal i processen indhente kommentarer fra relevan-
te personer, bl.a. medarbejdere i Kulturministeriet, billedkunst- 
og arkitektskolerne og de faglige organisationer.

Udvalgets rapport er ikke møntet på offentliggørelse, men 
skal udelukkende fungere som redskab for Akademiraadet selv.

Udvalget består af arkitekterne Lene Tranberg og Louis Becker,  
billedhuggerne Finn Reinbothe og Elisabeth Toubro samt maler-
ne Henrik Jørgensen og Camilla Nørgård.

Udvalget har i "##& holdt sit første møde, og Udvalgets arbejde 
påregnes at være færdiggjort i løbet af "##*.

Kunstakademiets samling

Akademiraadet står som den formelle ejer af kunst-
samlingen, der rummer ca. '## værker fordelt på 
Char lottenborg Slot. Ansvaret for samlingen er dog 
et delt mellem Kunstakademiets institutioner, dvs. 
Akademiraadet, Arkitektskolen, Billedkunstskolerne, 
Konservatorskolen og Danmarks Kunstbibliotek  
– kaldet Fællesudvalget.

Akademiraadet har i "##) bekostet en indtastning af Kunstsam-
lingen i Kunst Index Danmark (KID). En fortegnelse over samtlige 
værker samt kunstnere kan ses på hjemmesiden: www.kid.dk.
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Fællesudvalget
Fællesudvalget består af lederne af de fem institutioner. Udvalgets 
opgave er at medvirke til, at ansvar, forpligtelser og rettigheder i 
forhold til fælles anliggender bliver varetaget, herunder brugen af 
Kunstakademiets segl, Kunstsamlingen og Charlottenborg Slot.

Fagudvalget
Fagudvalget for Kunstakademiets Kunstsamling og Charlotten-
borg Slot er nedsat af Fællesudvalget. Fagudvalget består af per-
soner med særlige faglige kvalifikationer, og de er udpeget af de 
fem institutioner. !. november "##& består udvalget af følgende 
medlemmer: seniorforsker Claus Smidt fra Biblioteket, professor 
og arkitekt Gregers Algreen-Ussing og lektor, arkitekt Poul Inge-
mann fra Arkitektskolen, afdelingsbestyrerne Ingelise Nielsen 
og Mikkel Scharff fra Konservatorskolen, lektor Pontus Kjerrman 
og administrationschef Kim Gundersen fra Billedkunstskolerne 
samt billedhuggeren Bjørn Nørgaard og akademisekretær Anne 
Marie Nehammer fra Akademiraadet.  

Fagudvalget arbejder efter de retningslinjer, som Fællesud-
valget har godkendt og varetager rådgivningsopgaver vedrørende 
Charlottenborg og sager om tilsyn, registrering, opbevaring, vedli-
geholdelse, udlån mv. vedrørende kunstsamlingen.

Fællesudvalget og Fagudvalgets mødevirksomhed har ligget 
stille i et stykke tid, men er nu under genoplivning.

Udlån
Adskillige værker fra samlingen har været og er udlånt til udstil-
linger i ind- og udland.

Kontaktudvalget

På møderne i Kontaktudvalget mellem Raadet, Billed-
kunstnernes Forbund, Samrådet og Unge Kunstnere 
og Kunstformidlere udveksler deltagerne viden og 
holdninger til spørgsmål af fælles interesse. 

Baggrunden
Raadet, Billedkunstnernes Forbund og Kunstnersammenslut-
ningernes Samråd udarbejdede i "##" en hensigtserklæring om 
det fortsatte samarbejde i Kontaktudvalget. Deltagerne besluttede 
at fortsætte og udvikle det påbegyndte samarbejde for at fremme 
kunstens og kunstnernes vilkår i Danmark. Kontaktudvalget blev 
i "##% udvidet med repræsentation fra Unge Kunstnere og Kunst-
formidlere.

Møder i kontaktudvalget
Kontaktudvalget har i beretningens periode holdt % møder. På før-
ste møde, den %!. januar "##', drøftede man bl.a. sagen om kunst-
moms og talte om strukturreformen for billedkunstområdet. 

Den &. februar "##) holdt kontaktudvalget endnu et møde. 
Temaerne på dette møde var: »Fradrag/afskrivning af kunst«, 
»kunstnernes repræsentation i råd, nævn, fonde mv. – hvor mange 
kasketter?«, Nordisk Kunstforbund, den danske sektion, arbejds-
markedsbidrag, moms på de ›nye medier‹.

Den !. november "##) holdt kontaktudvalget sidste møde i 
denne beretnings periode. Her drøftede man visioner for et bedre 
kunstliv, sammenslutningernes udstillingsterminer og ophavs-
retlige problemstillinger.
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Akademiraadets medlemmer

Akademiraadets !" medlemmer og ( suppleanter 
vælges af og blandt Akademiets (# medlemmer. Valg-
perioden til Raadet er " år, og genvalg kan finde sted. 
Akademiraadets formand er tillige præsident for 
Akademiet.

I beretningsperioden var følgende medlemmer af Akademiraadet:

Akademiraadet !. april "##$-%!. marts "##'
Arkitektfaggruppen 
Kristine Jensen, faggruppeformand
Carsten Hoff, dirigent 
Tage Lyneborg 
Karen Zahle
Suppleanter: Jan Søndergaard og Theo Bjerg.

Billedhuggerfaggruppen 
Elisabeth Toubro, formand for Raadet
Sophia Kalkau, faggruppeformand 
Bjørn Nørgaard
Jesper Rasmussen, vicedirigent
Suppleanter: Marianne Hesselbjerg og Kirsten Justesen.

Malerfaggruppen 
Niels Reumert, næstformand, faggruppeformand 
Søren Ankarfeldt
Malene Landgreen
Berta Moltke
 Suppleanter: Finn Mickelborg og Henrik Flagstad. 

Akademiraadet !.april "##'-%!.marts "##(
Arkitektfaggruppen 
Kristine Jensen, faggruppeformand 
Carsten Hoff, dirigent
Jan Søndergaard
Karen Zahle
Suppleanter: Eva Jarl Hansen og Tage Lyneborg. 

Billedhuggerfaggruppen 
Elisabeth Toubro, formand for Raadet 
Sophia Kalkau, faggruppeformand 
Eva Koch, faggruppeformand
Bjørn Nørgaard 
Jesper Rasmussen, vicedirigent 
Suppleanter: Kirsten Justesen og Eva Koch.

Malerfaggruppen 
Niels Reumert, næstformand, faggruppeformand 
Henrik Flagstad 
Mette Gitz-Johansen
Berta Moltke 
Suppleanter: Henrik Flagstad, Jannik Seidelin og 
Søren Ankarfeldt.

Akademiraadet !.april "##(-%!.marts "##&
Arkitektfaggruppen 
Kristine Jensen, faggruppeformand 
Carsten Hoff, dirigent 
Mikkel Beedholm
Jan Søndergaard 
 Suppleanter: Tage Lyneborg og Niels Vium.

Billedhuggerfaggruppen
Elisabeth Toubro, formand for Raadet 
Eva Koch, faggruppeformand 
Bjørn Nørgaard 
Jesper Rasmussen, vicedirigent 
Suppleanter: Marianne Hesselbjerg og Torben Ebbesen.
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Malerfaggruppen 
Niels Reumert, næstformand, faggruppeformand 
Henrik Flagstad 
Mette Gitz-Johansen 
Malene Landgreen 
Suppleanter: Søren Ankarfeldt og Berta Moltke.

Akademiraadet !.april "##&-%!.marts "##*
Arkitektfaggruppen 
Kristine Jensen, formand for Raadet 
Stig L. Andersson, faggruppeformand
Carsten Hoff, dirigent
Mikkel Beedholm 
 Suppleanter: Niels Vium og Jeppe Aagaard Andersen. 

Billedhuggerfaggruppen 
Jesper Rasmussen, faggruppeformand, vicedirigent 
Ingvar Cronhammar 
Jytte Høy 
Bjørn Nørgaard
Suppleanter: Torben Ebbesen og Marianne Hesselbjerg.

Malerfaggruppen 
Mette Gitz-Johansen, faggruppeformand, næstformand 
Malene Landgreen 
Lars Ravn 
Niels Reumert
Suppleanter: Berta Moltke og Henrik Flagstad.

Juryen og 
Kunstnersamfundet
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Det er Juryens opgave at optage medlemmer til Kunst-
ner samfundet. Juryen er delt op i tre sektioner: Arkitekt-
sektionen, Billedhuggersektionen og Malersektionen. 
Juryen har i beretningens periode arbejdet med spørgs-
målet om, hvordan man bedst inddrager samtids-
kunsten i den nuværende sektionsstruktur, så de nyere 
kunstarter får et tilhørsforhold til den sektion, de er 
tilknyttet. Formand, Jette Gejl Kristensen, giver her et 
indblik i Juryens arbejde.

Juryen har holdt fire møder om året, før hvert møde har de tre sek-
tioner holdt et formøde hver. På formøderne har man haft faglige 
diskussioner om ansøgende og indstillede kandidater til Kunst-
nersamfundet. Hver sektion er ansvarlig for at definere og varetage 
et fagligt niveau. Sektionens medlemmer har pligt til at orientere 
sig inden for sit område og indstille relevante kunstnere. Enighed 
afgøres ved diskussion og ellers simpel flertalsafstemning.  

Fagligheden i sektionerne
Formøderne strækker sig typisk over én til to timer, hvorefter alle 
sektioner samles og på skift fremlægger de udvalgte kandidater. Og 
det er efter min mening her, Juryens arbejde bliver rigtig interes-
sant, for her er der mulighed for at få et udvidet indblik i de diskus-
sioner og progressioner, som foregår i de forskellige fagligheder. 
Her er der mulighed for videndeling, nyopdagelser og radikale me-
ningsudvekslinger. I enkelte tilfælde kommer sproget til kort, og vi 
må forlige os på værket, arkitekturen, gestaltningen taler sit eget 
tydelige sprog i bestræbelsen på at skabe mening og retning i en 
diffus og frodig kunst- og arkitektursammenhæng. Det er også her 
balancen mellem æstetik og etik kommer til udtryk, balancen imel-
lem at forvalte sit eget kunstblik i forhold til et større og overordnet 
blik på kunsten, som trænger igennem et personligt engagement. 

Juryen
Det er min erfaring – efter at have siddet i Juryen i to perioder – 

at fagligheden i sektionerne er utrolig vigtig. Desuden har en åben, 
uformel og engageret tilgang til de andre sektioner stor betydning 
for diskussionsgrundlaget. Det har været vigtigt for mig som for-
mand at formalisere en fælles tilgang til den diskursive form så-
ledes, at den bredde og dybde som Juryen på forskellige niveauer 
repræsenterer, kommer til fuld udfoldelse i dannelsen af et fælles 
sprogligt udgangspunkt.  

Årlige udflugter
Med en mødefrekvens på $ møder om året kan det tage lang tid, 
før et sådant fundament opbygges, og vi ansøgte derfor og fik mid-
ler af Akademiraadet til en udflugt i tiltro til dialogens naturlige 
udvikling i reale kunstneriske og arkitektoniske oplevelser. 

Formålet med denne udflugt var altså dels igennem fællesop-
levelse at skærpe diskussionen medlemmerne imellem, og dels i 
fællesskab at afdække relevante områder af samtidskunst- og ar-
kitekturscenen. Vi valgte som udgangspunkt at afsøge karakteren 
af den Kunstakademiske uddannelse, som den tager sig ud i dag, 
da dette er baggrunden for kandidater til Kunstnersamfundet, der 
ansøger Juryen. Interessen for forskelle og ligheder i akademier-
nes struktur, økonomi og dermed uddannelse var størst imellem 
Det Jyske Kunstakademi og Det Kongelige danske Kunstakademi, 
hvorfor de to blev udvalgt. Det blev til diskussioner mellem det 
lille, relationelle og netværksorienterede akademi i forhold til det 
store, traditionelle, historiske forpligtende og brede akademi. En 
forskel, som måske udlignes, når eller hvis de danske akademier 
overgår til Bologneaftalen.   

Fornyelse i arkitekturen
Et andet aspekt for Juryens arbejde var diskussionen om fornyelse i 
arkitektur, og hvilke fokuspunkter yngre arkitekter orienterede sig 
efter i dag. Et aspekt som udfolder sig koncentreret i Ørestaden, i 
området omkring Københavns Universitet og i Malmø, hvor hjem- 
og hjemlighedsbegrebet diskuteres i forskellige boligformer. Det 
var her ligeledes muligt at se forskellige kunstneres udsmykning 
og samarbejde med arkitekter.  

;:47.5 A6 ,:5215.42+/8:5-.1



+,+-./0.12 3.4.15056  "##$-"##&&) &&

Udflugterne har alle været udfordrende, berigende og på de ef-
terfølgende møder bevist sin berettigelse, ved at skabe en fælles be-
vidsthed for aktuelle områder i samtidskunsten og -arkitekturen.

Samtidskunsten i Kunstnersamfundet
Et andet gennemgående tema i Juryen har været diskussionen om 
yngre kunstneres interesse for Kunstnersamfundet. Det stod os 
hurtigt klart, at den nuværende inddeling i de tre grupper, arki-
tekter, billedhuggere og malere, er alt for stram og upræcis for de 
mange kunstnere, som arbejder med samtidens udtryk. Hvordan 
skærper vi den faglige diskussion, gruppeidentifikation og tilhørs-
forhold, når medlemmerne frit kan vælge den ene eller den anden 
sektion? Hvordan tiltrækker vi potentielle yngre samtidskunst-
nere, som udgør det store potentiale for Kunstnersamfundets 
fortsatte arbejde? Hvordan formidler vi diskussioner om samtids-
kunsten, så den når ud til potentielle nye kandidater til Kunstner-
samfundet?

Vi fandt ud af, at der var en forholdsvis stor gruppe af kunst-
nere, som arbejder med nye medier, og som faldt uden for enhver 
kategorisering. Diskussionen endte med, at vi i samarbejde med 
Akademiraadet lavede en udvidet skærpelse af optagelseskriteri-
erne, således at video- og nye mediekunstnere opfordres til opta-
gelse i Billedhuggersektionen, mens foto opfordres til optagelse i 
malersektionen. 

I mellemtiden blev det os klart, at der er en stor mængde af 
kunstnere, som arbejder med video og nye medier, der af forskel-
lige årsager ikke ansøger Kunstnersamfundet. Det stod os også 
klart, at den almene viden om nye medier i den samlede Jury ikke 
var fyldestgørende. Det var nødvendigt at sende et signal til mil-
jøet om, at Juryen tog optagelse af nye medier alvorligt. Der blev 
således tilrettelagt et grundigt fagligt opdrag af videokunstner 
Jeannette Land Skou og mediekunstner Mogens Jacobsen til vi-
deokunst og ny mediekunst, som efterhånden er et stort område i 
samtidskunstscenen. Det er en metode, vi meget gerne anbefaler 
til den kommende Jury. 

Jette Gejl Kristensen

Kunstnersamfundets klassiske tredeling i arkitekter, bil-
ledhuggere og malere dukker jævnligt op som et debat-
emne. Det kan virke som en forældet opdeling i dag, 
fordi så mange nye kunstarter er kommet til. Akademi-
raadets holdning er, at det giver mening at holde fast i 
tredelingen, fordi tredelingen gør det muligt at varetage 
alle Raadets opgaver på mest hensigtsmæssig vis. 

På et møde i Kunstnersamfundet den !". januar "##' blev struk-
turen i Kunstnersamfundet drøftet. Der blev fremsat synspunk-
ter om, at det var utidssvarende at opretholde de tre sektioner i 
Kunstnersamfundet, da det kan være vanskeligt for kunstnerne at 
forholde sig til en placering i enten billedhuggersektionen eller i 
malersektionen. Synspunkter om, at det ville være forkert at ændre 
den nuværende opdeling blev dog også fremsat. Raadet har i "##) 
efter en længere arbejdsproces udarbejdet et notat om sektionsop-
delingen. Notatet kan læses i sin fulde længde på hjemmesiden.

Raadets notat om sektionsopdelingen
Notatet understreger, at Raadets opgave som statens rådgiver i 
kunstneriske spørgsmål bedst bliver opfyldt med den traditionel-
le tredeling. Raadet har derfor prioriteret sammenhængskraften 
og dynamikken i tredelingen frem for muligheden for endnu en 
fragmentering af Akademiet i yderligere sektioner. Akademiets og 
Akademiraadets opdeling i tre sektioner er et uvurderligt redskab 
i forhold til at håndtere Raadets komplekse faglige spørgsmål 
og i forhold til at afbalancere faggruppernes eksterne og interne 
uenighed, idet alle tre sektioner skal høres, og den simple polari-
sering mellem to parter nuanceres og reduceres.

I notatet beskrives det som en tidstypisk tendens, at man læg-
ger vægt på individualisering, og at det giver problemer i forhold 
til identifikation med institutioner og fællesskaber. Akademi raa-

Sektionsopdelingen
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det udtrykker i notatet forståelse for kritikken af sektionsopde-
lingen i den forstand, at man med en anden opdeling vil søge at 
opnå en mere tidssvarende kunstneridentificering. Dog ser det ud 
til, at man med en ny sektionsopdeling kunne begynde et arbejde 
uden ende, da der hele tiden opstår nye kunstarter, og da der også 
inden for arkitekturen kunne argumenteres for flere sektioner. 
Raadet argumenterer endvidere for, at man lige så vel kunne tale 
om en sammenlægning af maler- og billedhuggersektionen til én 
sektion og kalde den »billedkunst« som et samlende og bredt dæk-
kende kunstnerbegreb. Dette ville dog bl.a. medføre, at Kunstner-
samfundets to sektioner ville være af uens størrelse.

Konklusionen på notatet er: »at sektionsopdelingens trede-
ling er den mest hensigtsmæssige og derfor nødvendige struktur, 
der gør det muligt at varetage alle Raadets opgaver velovervejet, af-
balanceret, effektivt og præcist. Med denne organisering af Aka-
demiet kan vi gennem dialog med staten og som statens rådgive-
re indfri vor forpligtelse til at fremme kunsten – og på den måde 
vare tager vi bedst Kunstnersamfundets interesser over for sam-
fundet.«

I notatet stilles desuden forslag til en beskrivelse af det faglige 
indhold i de tre sektioner. 

Arkitektsektionen: Arkitekter, som praktiserer enhver form 
for kunstnerisk motiveret arkitektur, med og uden specialer inden 
for planlægning, landskabsarkitektur, havekunst samt bygnings-, 
rum- og møbelkunst. Desuden udøvere af naturligt tilgrænsende 
kunstarter til den bundne/funktionsbestemte kunstart arkitek-
tur; for eksempel design (belysning, industriel, grafisk, tekstil, 
web etc.) – og nye medier.

Billedhuggersektionen: Billedkunstnere, som arbejder med 
skulptur, rum og objekter. Desuden udøvere af naturligt tilgræn-
sende kunstarter til den rumlige kunstart; for eksempel installa-
tion, video, foto, lys, performance, digitalkunst og nye medier.

Malersektionen: Billedkunstnere, som arbejder med farven 
og fladen i maleri og grafik. Desuden udøvere af naturligt tilgræn-
sende kunstarter til den farve- og fladerelaterede kunstart maleri 
gennem andre medier og materialer – fotografiske, digitale, teks-
tile – og nye medier.

Niels Gammelgaard

Hans Sandgren 
Jakobsen

Lone Wiggers

Anette Dyring 
Naalund

Astrid Krogh

Christian Tranberg

Pia Wiberg

Julien de Smedt

Optagne medlemmer 
i Kunstnersamfundet

Arkitekter
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Thomas Bo Jensen

Kolja Nielsen

Andreas 
Lykke-Olesen

Julian Weyer

Morten Holm

Rune Nielsen

Anders Brix

Lars Steffensen

Tobias Løssing

Carsten Primdahl

Lars F.G. Bendrup

Tanja Jordan

ArkitekterArkitekter

Torben Skovbjerg 
Larsen

Andreas Lauesen

Susanne Hansen

Anders Strange

Morten Løbner 
Espersen

Anne Elisabeth Toft

Kirsten Nissen

Anders Ruhwald

Søren Ulrik Petersen

Claus Peder Pedersen

Signe Bindslev 
Henriksen

Mette Skjold
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Trine Rytter 
Andersen

Tanja Nellemann 
Poulsen

Charlotte Mosen 
Jensen

Trine Berthold

Grete Aagaard

Lasse Krog Møller

Nicolai Bo Andersen

Tina Lynge

Henrik Menné

Katrine Borup

Billedhuggere

Lene Desmentik

Kristina Ask Nielsen

Andrea Creutz

Karin Lorentzen

Christina Bredahl 
Duelund

Lise Skou

Nikolaj Kilsmark

Fos 

Klaus Thejll 
Jakobsen

Nynne Haugaard

Pia Rönicke 

Karin Lind

Billedhuggere
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Billedhuggere

Jeanette Land Schou

Espen Brandt-MøllerJeppe Hein

Mette Kit Jensen

Nils Viga Hausken

Jesper Dalgaard

Sophie Hjerl

Lisbeth Hermansen Truls Melin

Peter Callesen

Dagmar Krøyer

Hilarius Hofstede Morten Buch 
Jørgensen

Rasmus Eckardt

Anna Sørensen

Stine Barr

Simon Grimm

Kathrine Ærtebjerg   

Kirstine Roepstorff

Claus Handgaard 
Jørgensen

Peter Chr. Petersen

Ulrik Møller

Mads Steen

Christian Vind 
Jensen

Malere

;:47.5 A6 ,:5215.42+/8:5-.1



+,+-./0.12 3.4.15056  "##$-"##&*) *&

Malere

Lars Grenaae

Trine Boesen

Else Ploug Isaksen

Lise Blomberg 
Andersen

Thyra Hilden

Jakob Kolding

Lone Bank Nielsen

Jonas Hvid 
Søndergaard

Lise Nørholm

Fie Norsker

Lise Harlev

Malere

Julie Nord

Alba Enström

Christina Malbek

John Krogh

Marika Seidler Rasmus Danø Fie Johansen
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Juryen består af !' medlemmer samt !" suppleanter. 
Kunstnersamfundet vælger to medlemmer og to priori-
terede suppleanter fra hver sektion, og Akademi raadet 
vælger tre medlemmer og to prioriterede suppleanter fra 
hver sektion. Ved valgene skal Akademiraadet tilstræbe 
en alsidig sammensætning af Juryen. Valgene sker for % 
år, og umiddelbart genvalg kan kun finde sted én gang. 

KS = valgt af Kunstnersamfundet; AR = valgt af Akademiraadet

Sammensætning !.juli "##$- %!.marts "##':
Formand for Juryen "##$-#': Arkitekten Sven Felding
Næstformand "##$-"##': Billedhuggeren Jette Gejl Kristiensen

Arkitekterne 
Jens Bertelsen og Sven Felding, KS
Johnny Svendborg Andersen, Mikkel Frost og Karen Kjærgaard, AR
Suppleanter: !. Anders Munk og ". Mathilde Petri, KS
!. Marianne Levinsen og  ". Theo Bjerg, AR

Billedhuggerne 
Kirsten Dufour og Thorbjørn Lausten, KS
Søren Jensen, Jette Gejl Kristensen og Jørgen Michaelsen, AR
Suppleanter: !. Lars Bent Petersen og  ". Niels Bonde, KS
!. Torben Ebbesen og ". Sophia Kalkau, AR

Malerne 
Poul Agger og Leif Kath, KS
Malene Bach, Jesper Fabricius og Hjördis Haack, AR
Suppleanter: !. Annette Holdensen og ". Milena Bonifacini, KS
!. Jens Bohr og ". Britt Smelvær, AR

Juryens sammensætning Sammensætning !.april "##' -%!.marts."##*
Formand for Juryen "##'-#*: Billedhuggeren Jette Gejl Kristensen
Næstformand "##'-"##*: Maleren Martin Askholm

Arkitekterne
Claus Bonderup og Anette Dyring Naalund, KS
Johnny Svendborg Andersen, Mikkel Frost og Karen Kjærgaard, AR
Suppleanter: !. Erik Brandt Dam og ". Hans Peter Hagens, KS
!. Mads Bjørn Hansen og  ". Mathilde Petri, AR

Billedhuggerne
Anne Mette Jobim Jochimsen og Jørgen Michaelsen, KS
Ingvar Cronhammar (til %!.%.#&), Ellen Hyllemose, Jette Gejl 
Kristensen og Henrik Capetillo (fra !.$.#&), AR
Suppleanter: !. Anita Jørgensen og  ". Ane Mette Ruge, KS
!. Henrik Capetillo (til %!.%.#&) og ". Henrik Menné, AR

Malerne
Leif Kath og Inge Lise Westman, KS
Martin Askholm, Ruth Campau, Malene Landgreen (til !).!!.#)) 
og Mette Winckelmann (fra !&.!!.#)), AR
Suppleanter: !. Jørgen Tang Holbek og ". Britt Smelvær, KS
!. Mette Winckelmann (til !).!!.#)) og ". Svend Danielsen, AR
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Akademiraadets 
Udvalg for Kirkekunst

Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst er rådgiver for 
Kirkeministeriet, stiftsøvrighederne og andre kirkelige 
myndigheder. Vi bringer her i beretningen et par 
eksempler på kunst ner iske udsmykninger, anbefalet af 
Udvalget i de forløbne år.  En gennemgang af Udvalgets 
sager kan læses på Akademiraadets hjemmeside. 
Udvalget tager ikke stilling til det historiske, men 
behandler udelukkende spørgs mål, der har med det 
kunstneriske at gøre. Sys Hindsbo har været formand for 
Akademiraadets Udvalg for Kirkekunst i de sidste to år af 
beretningens periode og skriver her om sine tanker.

»Et rum, hvor man er tilstede, hvor man er i pagt med en krop man 
har, i kontakt med den verden man er sat i og i overensstemmelse 
med det liv man lever – sammen med andre. Hvor man med andre 
ord føler og fornemmer en »samtidighed«. Med sig selv og sin vir-
kelighed. Når forskellige tider bliver samtidige, føles det som tiden 
står stille, og så opstår rummet. Hvor man pludselig aner, at man 
er indlejret i noget større, i et alt, i en evighed. Tidens fylde«, såle-
des skriver Per Bak Jensen og Povl Götke i en tekst i kataloget til en 
udstilling på Esbjerg Kunstmuseum.

Egentlig er vore middelalderkirker materialisering af disse 
tanker, tiden, som bliver rum. Rummet er i reglen af stor skønhed, 
og det er bygget op af mange hundrede års håndværksmæssig ind-
sats og påpasselighed. Store værdier er overladt fra generation til 
generation. Kampe har udspillet sig, når nye tider har trængt sig 
på. Det er en stor beslutning, eller burde være, når der skal laves et 
nyt alterbillede eller skiftes inventar og farver. 

Det er en balanceakt at arbejde med fænomenet »tidssvarende 
kunst«. Er vor tilfældige tidsflade så særlig, at vi uden videre kan 
skifte andre tiders indsats og udtryk ud?  

Udvalget for Kirkekunst
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Vi har nu !' års erfaring med den lov, der i !((" gav menig-
hedsrådene større beføjelser inden for kirkeudsmykninger, forny-
else af inventar og andre ændringer. Vi kan af og til bekymres over 
den lethed, der tilsyneladende er over for at gå i gang med omfat-
tende forandringer.

Et kunstværk og enhver anden genstand i en kirke låner af den 
ærefrygt og respekt vi som regel føler, når vi træder ind i rummet; 
derfor er det så vigtigt, at de billeder, den kunst vi sætter op i kirken, 
er af stor lødighed. Selv om noget ikke er nagelfast, skal det vurde-
res på de samme præmisser, som al anden kunst, der sættes op. 

Sys Hindsbo

Mikael Thejls udsmykning 
i Lundehus Kirke

Kunstneren Mikael Thejll stod for en midlertidig udsmykning af 
Lundehus Kirke i "##$. Udsmykningen var en del af projektet ›Kan 
et figentræ bære oliven‹.

Mikael Thejll brugte i udsmykningen lyset som motiv og vir-
kemiddel. En cirkulær skive af lys, hvor centrum består af hvidt 
lys. Herudfra fordeler farvede ringe sig i en slags skydeskive-motiv. 
Lysskiven er foranderlig. De enkelte ringes størrelse og farveinten-
sitet påvirkes af to faktorer: datoen (kirkeårets inddeling i en litur-
gisk farveskala) og dagslyset. Forandringerne styres af et compu-
terprogram, der er tilkoblet en timer og en lysmåler.
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Kunstneren Oda Knudsen, Vig, har i "##& malet alterbilledet og 
fyldningerne i prædike-stolen, ligesom hun har forestået farvevalg 
til bænke, knæfald og orgel i Hvornum Kirke.

Alterbilledet viser øverst blå himmel med hvide skyer og syv 
svaler, de bedste flyvere, der danner sort-hvide kors. Syv er et helligt 
tal, der bl.a. henviser til skabelsesberetningen. Nedenunder: hvide 
liljer med lysegrønne blade på rød baggrund – Jesu Kristi blod. 
Desuden: grønne og lilla mynteranker – Treenighedens farve. 

Fyldningerne på prædikestolen var før uden motiv. Under  
restaureringen i "##& blev de bemalet med klint og hvede. Det 
henviser til den gamle bibelske talemåde: »at skille klinten fra hve-
den«, dvs. det værdiløse fra det gode.

Oda Knudsens udsmykning i 
Hvornum Kirke

Kurt Tegtmeiers alterudsmykning i "##) er først og fremmest et 
skulpturelt nærvær af lys, tyngde og bevægelse. Udsmykningen 
består af to store, rektangulære stålrelieffer adskilt af en relieffi-
gur, der er monteret omkring firkløvervinduet i apsis. Vinduesfal-
sen er beklædt med bladguld. Til udsmykningen hører desuden en 
krucifikslignende alterfigur og en alterdug med keltisk inspireret 
slyngornamentik, som er udført af væver Ville Clemmensen. Stål-
relieffernes tyngde, lysets refleksion i metallets overflade, samt 
bevægelsen i relieffigur og alterskulptur, skaber et nærvær af de 
sanselige grundelementer i påskeberetningen (tyngden i korsfæs-
telsen og opdriften i opstandelsen).

De to store relieffers buede form leder tankerne hen på Golga-
ta (Hovedskalsted). Disse to kranieskaller flankerer den opad-

Kurt Tegtmeiers alterudsmykning  
i Taarbæk Kirke
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stigende figur og skulpturen på alterbordet, som begge antyder 
korsets form, og refererer dermed til de to røvere, som blev kors-
fæstet på hver side af Kristus (hvoraf den ene frelstes med ordene: 
»Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis«). De 
golde kranieformer ændres gennem den midterste figurs opstigen 
til glæden og lykken ved opstandelsen. Den krucifiks-lignende 
skulptur på alterbordet spejler denne dobbelthed mellem korsfæs-
telsens tyngde og opstandelsens lysende lethed. Lyset strømmer 
ind i kirken gennem det lille firkløvervindue i apsis. Stålrelieffer-
ne reflekterer kirkerummets lys. Også udsmykningens farver fin-
der genklang i kirkerummet. Relieffernes stålgrå genfindes i or-
gelpiberne. Alterdugens blå ses i loftsornamentikkens bemalinger 
og i det himmelblå trekløver med Helligåndsduen, som ses over 
triumf buen. Slyngornamentikken i alterdugen henviser til Taar-
bæk Kirkes keltisk inspirerede arkitektur. Udsmykningen går så-
ledes i dialog med Taarbæk Kirkes karakteristika. Samtidig peger 
den, gennem sin fortælling, på det helt centrale i såvel kristendom 
som i menneskeliv: relationen mellem korsfæstelse og opstandel-
se, mellem håbløshed og håb, mellem død og liv.

Akademiets 
repræsentation 

og legater      
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Repræsentation i udvalg uden for Akademiet
En del af Akademiets virke og rådgivning foregår gennem de man-
ge fagkyndige personer, Raadet udpeger til repræsentantskaber, 
bestyrelser, udvalg mv. uden for Akademiet.  

Udpegelserne sker ud fra ønsket om at placere de mest kvalifi-
cerede personer på posterne. De udpegede er ikke bundet som re-
præsentanter for Akademiet, men udøver deres virke ud fra deres 
personlige skøn og vurderinger.

Ifølge ligestillingslovens bestemmelser om kønssammensæt-
ning i offentlige udvalg, kommissioner og lignende har Raadet i 
mange tilfælde indstillet såvel en kvinde som en mand til samme 
bestyrelsespost. I denne fortegnelse er kun medtaget de medlem-
mer, der af vedkommende minister blev beskikket, og ikke nav-
nene på alle de indstillede.

Nordisk Kunstforbunds danske sektion 
Malerne Britt Smelvær og Toni Larsen, ).!"."###-%!.%."##'. 
Herefter har Raadet nedlagt sin repræsentation indtil videre.

Det særlige Bygningssyn 
Arkitekten Lone Wiggers, !.*."##%-%!.&."#!!

Charlottenborg Udstillingsbygning,  bestyrelsen 
Maleren Jytte Rex, !)."."##!-!'."."##'
Arkitekten Tanja Marie Jordan, "$."."##)-"%."."#!#
Billedhuggeren Jørgen Michaelsen, "$."."##)-'.(."##&

Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom, bestyrelsen 
Billedhuggeren Marianne Hesselbjerg, !$.*."###-%!.%."##&
Maleren Peter Martensen, !.$."##$-%!.%."##*
Maleren Helle Frøsig, !.$."##&-%!.%."#!#

Repræsentation i bestyrelser, 
udvalg og repræsentantskaber 
uden for Akademiet

Den Hirschsprungske Samling, bestyrelsen 
Maleren Vibeke Mencke Nielsen, !.!.!((!-%!.!"."##&

Statens Kunstfond, repræsentantskabet  
Arkitekten Karen Zahle, "#.!.!(((-%!.!#."##'
Arkitekten Bo Wermuth Frederiksen, !.!!."##'-%!.!#."##(
Billedhuggeren Thomas Bang, !.!!."##!-%!.!#."##(
Maleren Jytte Rex, !.!!."##!-%!.!#."##(

Thorvaldsens Museum, bestyrelsen 
Maleren Sys Hindsbo, !.$.!(("-%!.%."##*
Arkitekten Theo Bjerg, !.$."##$-%!.%."#!"
Billedhuggeren Hein Heinsen, !.$."##$-%!.%."#!"

Statens Værksteder for Kunst og Håndværk 
Værkstedsrådet:

Billedhuggeren Eva Koch, !.)."##$-%!.'."##& 
Billedhuggeren Eva Steen Christensen, !.)."##&-%!.'."#!#

Områdeudvalget for Billedkunst:
Billedhuggeren Bjørn Poulsen, !.).!(((-%!.'."##'
Billedhuggeren Morten Stræde, !.)."##'-%!.'."##*
Maleren Berta Moltke, !.)."###-%!.'."##)
Maleren Eske Kath, !.)."##)-%!.'."##(

Områdeudvalget for Kunsthåndværk:
Kunsthåndværkeren Martin Bodilsen Kaldahl, 
!.)."##$-%!.'."#!#

Områdeudvalget for Industriel Design:
Kunsthåndværker Nina Hart, !.)."##$-%!.'."##&
Kunsthåndværker Ole Jensen, !.)."##&-%!.'."#!#

Områdeudvalget for Konservering og Restaurering:
Arkitekten Bente Lange, !.)."##$-%!.'."##&
Konservator Berit Møller, !.)."##&-%!.'."#!# 

Overgaden, rådgivende panel 
Billedhuggeren William Louis Sørensen, !.!."##%-%!.!"."##$
Maleren Ruth Campau, !.!."##'-%!.!"."##).
Herefter er nye vedtægter under udarbejdelse med en ny 
ledelsestruktur.

Kunstrådet, repræsentantskabet 
Billedhuggeren Finn Reinbothe, !.$."##%-%!.!#."##&
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Post Danmark, Frimærkeudvalg 
Billedhuggeren Finn Naur Petersen, !.'.!((%-%#.$."##)
Maleren Lars Ravn, !.'."##)-%#.$."##*
Maleren Erik Hagens, !.'.!(((-%#.$."##&
Maleren Helle Frøsig, !.'."##&-%#.$."##*

Det danske Institut i Athen, bestyrelsen 
Arkitekten Jeppe Aagaard Andersen. !.(."##"- %!.&."##)
Billedhuggeren Jette Vohlert, !.(."##)-%!.&."#!#

Ophavsretsfonden i BKF, bestyrelsen  
Maleren Anne Thorseth, !.!."##%-%!.!"."##)
Maleren Henrik Jørgensen, !.!. "##$-%!.!"."##' 
Maleren Kirstine Vaaben, !.!."##)-%!.!"."##&
Maleren Peter Holm, !.!."##&-%!.!"."##*

Kunstforeningen GL STRAND,  bestyrelsen 
Maleren Malene Landgreen, !.'."##"-%#.$."##)
Maleren Malene Bach, !.'."##)-%#.$."#!#

Det Arkitekturpolitiske Kontaktforum 
Arkitekten Tage Lyneborg, fra ).'.!((*

Arealudviklingsrådet for Københavns Havn 
Arkitekten Michael Sten Johnsen, maj "###-%!.*."##(

Kulturmiljøråd 
Kulturmiljøråd for Sønderjylland: 

Arkitekten Mads Thuesen Møller, "'.$."##&-%!.%."#!#
Kulturmiljøråd for København og Frederiksberg:

Arkitekten Torben Bregenhøj, "!.juni "##&-%!.%."#!#
Konsulenter S-FoU 

Billedhuggeren Morten Stræde til %!.!"."##'
Maleren Nils Erik Gjerdevik til %!.!"."##'
Billedhuggeren Martin Erik Andersen, !.!."##)-%!.!"."##*
Maleren Ruth Campau, !.!."##)-%!.!"."##*

Kunst på Arbejdspladsen, bestyrelsen  
Maleren Doris Bloom, !.$."##%-"".!."##&
Maleren Malene Bach, "!."."##&-%!.%."##(

Det Danske Kulturinstitut, repræsentantskabet  
Professor Carsten Thau, !&.$."##"-%!.%."##&
Arkitekten Jens Bertelsen, !.$."##&-%!.%."##(

Gæsteatelier Hollufgård, Odense, bestyrelsen  
Billedhuggeren Søren Jensen, !.!."##"-februar "##&
Billedhuggeren Aslak Vibæk, februar "##&-%!.!" "##(
Suppl.: Pontus Kjerrman, !.!."##"-%!.!"."##(

Kunsthallen Brandts Klædefabrik, Odense, bestyrelsen  
Maleren Nils Erik Gjerdevik, !.!."##"-%!.!"."##(

Den Holbergske Stiftelse »Tersløsegaard«, bestyrelsen 
Arkitekten Mette Maegaard, udpeget !(."."##%

Kongegaardsfonden, Korsør, bestyrelsen  
Maleren Ole Sylvest Jacobsen, !.$.!((&-%!.%."#!"

Nordjyllands Kunstmuseum, bestyrelsen  
Billedhuggeren Erland Knudssøn Madsen, 
!.!."##"-%!.!"."##(

Det Fynske Kunstakademi, bestyrelsen  
Maleren Henrik Jørgensen, !(.%."##%-%!.!"."##(

Museet for Fotokunst, Odense, bestyrelsen  
Fotografen Mads Gamdrup !.!.!((*-%!.!"."##(

Storm P.-Museet, bestyrelsen  
Maleren Peter Lautrop, !.!.!((*-%!.!"."##(

Vejdirektoratets Jury for Vejpris 
Maleren Frithioff Johansen, !.!."##"-%!.!"."##&

Det Jyske Kunstakademi, bestyrelsen  
Billedhuggeren Jørgen Carlo Larsen, 
december "##!-%!.'."##&
Billedhuggeren Martin Erik Andersen, !.)."##&-%!.'."#!!

Danmarks Keramikmuseum (Grimmerhus), bestyrelsen 
Maleren Annette Holdensen, juni "##$-%#.)."##*

Trapholtmuseet i Kolding, Trapholtstyrelsen 
Billedhuggeren Finn Reinbothe, !.!#.!(((-%!.!"."##'
Maleren Hjördis Haack, !.!."##)-%!.!"."##(

Fabrikken for Kunst og Design (Kulturfabrikken), bestyrelsen 
Billedhuggeren Vibeke Glarbo, !).'."##!-%!.!"."##)
Billedhuggeren Bjørn Poulsen, !.!."##&-%!.!"."##*

Københavns Billedkunstudvalg 
Maleren Svend Danielsen, !".)."##"-%!.!"."##'
Maleren Elmer, !.!."##)-%!.!"."##(
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Holstebro Kunstmuseum, bestyrelsen 
Billedhuggeren Kurt Tegtmeier, !.!."##&-%!.!"."#!#

Kunstmuseet Køge Skitsesamling, bestyrelsen 
Billedhuggeren Morten Stræde, !.'."##&-%#.$."#!!

Farveprisen, Danske Malermestre 
Maleren Ingela Skytte, !'.!!."##)-%!.!"."#!!.

J.F. Willumsens Kunstmuseum, bestyrelsen
Ifølge ny vedtægt fra marts "##& udpeger Akademiraadet 
! medlem til bestyrelsen for Museet, der ejes og drives af 
Frederikssund kommune. 

I beretningsperioden har Akademiraadet haft følgende repræsen-
tanter i bestyrelser for legater, der ikke administreres af Raadet:

Brødrene kunstmaler August Lorange  og vingrosserer Georg 
Lorange’ mindefond

Kontorfuldmægtig Nina Tjørnemark, udpeget %.!!."##$
Maleren Niels Reumert, udpeget !'.!"."##$

Marie og Johan Vilhelm Andersens legat
Maleren Vibeke Mencke Nielsen, !.!."##$-%!.!"."#!%

Legatet Albertina
Billedhuggeren Torben Ebbesen, !&.!."##!-%!.!."#!!

Kunsthistorikeren Victor P. Christensens legat til minde om hans 
forældre Christian Christensen og hustru Marie Christensen

Billedhuggeren Finn Naur Petersen, fra (.%."##'
Billedhuggeren Ann Kristin Lislegaard, fra (.%."##)

Theodor Alfred Christian von Irgens-Bergh og hustru fru Gisela 
von Irgens-Bergh, født Frankl’s kunstnerlegat 

Maleren Toni Larsen, fra !.!."##$
Direktør J.P.Lund og Hustru Vilhelmine, født Bugge’s Legat

Billedhuggeren Kirsten Justesen, fra december "##%
Henriette Melchiors Stiftelse

Maleren Karin Birgitte Lund, ").".!((&-%!.%."#!&
Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat

Billedhuggeren Torbjørn Lausten  !(.$."##"-%!.!"."##)
Billedhuggeren Morten Stræde, !.!."##&-%!.!"."#!!

Inger og Aage Nielsens Legat
Maleren Jes Fomsgaard, !.$."###-%!.%."#!"

Repræsentation i legatbestyrelser  
uden for Akademiet
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Knud Nissens legat 
Maleren Sys Hindsbo, fra "*.!!.!(*$
Suppl.: Inger Lut Debois, fra "%.!.!(*'
Billedhuggeren Erland Knudssøn Madsen, fra !*.!#."###
Suppl.: Eva Koch, fra !*.!#."### 

Frans Schwartz’s legat
Arkitekten Jens Fredslund har overtaget posten efter 
 arkitekten Erik Møller
Billedhuggeren Peter Bonnén, fra "&.!!.!((!

Jens Søndergaards og hustrus Mindelegat
Maleren Jesper Christiansen, !.$.!((*-%!.%."##*

Anne Marie Telmanyi født Carl-Nielsen’s Fond
Maleren Merete Barker, !.(."##$-%!.*."##*   

Karl & Dagmar Thyrres Legat
Billedhuggeren Nynne Livbjerg, $.(."##"-!.!#."#!"
Maleren Helle Frøsig, $.(."##"-!.!#."#!"

Malerinden Ellen Wilkens’ Mindelegat
Maleren Eva Öhrling, fra "*.)."###

Fonden Leo Estvads Legat 
Akademisekretær Tove Lergaard, "$.!.!((#-%!.%."##&
Akademisekretær Anne Marie Nehammer, !.&."##&-%!.%."#!"

Kunstnerfonden af !(&% 
Billedhuggeren Thomas Bang, !.!."##"-%!.!"."#!!
Maleren Svend Danielsen, !.!."##"-%!.!"."#!!

Aage og Yelva Nimbs Fond 
Maleren Steffen Jørgensen, ").$.!(('-%!.'."##'
Suppl.: Maleren Sys Hindsbo, !&.'.!(('-%!.'."##' 
Maleren Viera Collaro, !.)."##'-%!.'."#!'
Suppl.: Maleren Søren Ankarfeldt, !.)."##'-%!.'."#!'

Censorer til statens arkitektskoler
Akademiraadet udpegede i studieårene "##$/#' og "##'/#) censo-
rer til Arkitektskolen i Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole. 
For studieåret "##)/#& er censorerne udpeget og indstillet til Kul-
turministeriet sammen med arkitektskolernes censorer.

Følgende har været udpeget i beretningsperioden til hverv på 
begge skoler (enkelte undtagelser i parentes). Ikke alle censorer 
har fungeret i hele perioden.

Censorer, der også har været medlem af Formandskabet på 
Arkitektskolen i Aarhus: 
Hans Dall, Knud Friis, Niels Vium og Kristine Jensen fra "##).

Censorer, der også har været medlemmer af og suppleanter til 
Afgangsudvalget på Kunstakademiets Arkitektskole: 
Svend Kirk Axelsson, Carsten Hoff, Anna Maria Indrio og Louis 
Becker fra "##). Suppleanter Bente Beedholm, Grethe Silding, 
Theo Bjerg og Lene Tranberg fra "##).

Øvrige censorer:
Jeppe Aagaard Andersen, Merete Ahnfeldt-Mollerup, Svend 
Algren, Ene Cordt Andersen, Stig Lennart Andersson, Jens 
Thomas Arnfred, Louis Becker, Mikkel Beedholm, Trine 
Berthold, Christian Bjørn, Claus Bonderup, David Bretton-
Meyer, Dan Christensen, Thomas Carstens, Jan Christiansen 
(fra "##) kun KA), Christian Cold, Peter Dalsgaard, Tom 
Danielsen, Kim Dirckinck-Holmfeld, Niels Evert, Anna Mette 
Exner, Nils Fagerholt, Per Feldthaus, Bo Wermuth Frederiksen, 
Jens Fredslund (kun AAA), Bjarne Frost, Mikkel Frost, Niels 
Gammelgaard, Hans Munk Hansen, Malene Hauxner, Klavs 
Helweg-Larsen, Anders Hermansen, Morten Holm, Klavs 
Hyttel, Bjarke Ingels, Bo Nørregaard Jensen, Kristine Jensen, 
Nille Juul-Sørensen, Annemarie Lund, Søren Robert Lund, 

Censorer
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Dorte Mandrup-Poulsen, Klaus Mikkelsen, Stig Mikkelsen, 
Mads Møller, Jens Møller-Jensen, Ib Valdemar Nielsen, Kim 
Herforth Nielsen, Lars Frank Nielsen, Henrik Schmidt, 
Jørn Palle Schmidt, Morten Schmidt, Poul Schülein, Torben 
Schønherr, Anna K. Bisgaard Sørensen, Lars Juel Thiis, Peter 
Thorsen, Lene Tranberg, Troels Troelsen, Anders Tyrrestrup, 
Kim Utzon (kun KA), Allan de Waal, Jørn Ørum-Nielsen. 
Billedkunstnerne Hein Heinsen, Kirsten Justesen, Sophia 
Kalkau, Jesper Rasmussen, Finn Reinbothe og Morten Stræde.

De legater, der kan søges, opslås normalt den !. 
oktober med ansøgningsfrist den %!. oktober, men 
legaterne kan dog uddeles uden forudgående opslag. 
Ansøgningsskema skal benyttes. 

I beretningsperioden har Akademiraadet uddelt eller deltaget i 
uddeling af nedennævnte legater. 

Ruth og Finn Torjussens Fond 

Akademiets legater

I "##) tildelt Cai-Ulrich von Platen kr. &'.###

+,+-./04++-.12 4.>4D2.51+10A5 A6 9.6+1.4



+,+-./0.12 3.4.15056  "##$-"##&!#* !#(

I "##' tildelt Ingvar Cronhammar kr. !''.### I "##& tildelt Jørgen Carlo Larsen kr. &'.### 
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I "##& tildelt Elmer kr. &'.###

"##$ tildelt Svend Danielsen kr. )#.### med følgende motivering:
»En krusedulle, et ansigt, hvor øjnene springer ud af hovedet på 
fjedre eller en flyvende sok! Få vil kunne bruge den slags motiver, 
uden at det virker søgt eller fjollet. En af de få er Svend Danielsen. 
Hans arbejder har en form for uskyld, så man må overgive sig.

Svend Danielsen har evnen til at begejstres over banale hver-
dagsting, og omsætte sin begejstring og indføling til sine ofte sar-
te farver og krøllede linier i maleri, akvarel og tegning. Han har 
også arbejdet med foto og installation, og også her befinder vær-
kerne sig i spændingsfeltet mellem humor, poesi og dyb alvor.

Svend Danielsen er uddannet på Det kongelige danske Kunst-
akademi fra !(&$-&* hos bl.a. Sven Dalsgaard og Svend Wiig Han-
sen. I foråret "##$ udstillede han i Stalke Galleri, i Galleri Frøkjær 
og i Pakhuset i Nykøbing Sj. I januar "##' er han gæst hos Kolori-
sterne og til maj holder han '#-års fødselsdagsudstilling hos Gal-
leri Borella.

Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 
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"##$ tildelt Bodil Nielsen kr. )#.### med følgende motivering:
»Bodil Nielsen er en begavet og talentfuld maler, og en maler med 
en god portion nysgerrighed. Denne lyst til at udforske maleriet – 
der så tydeligt ses i hendes maleri, og gang på gang indvier besku-
eren i maleriets formålsløse sandheder og uransagelige veje til det 
skønne – er unik. Med en enkel, formelt abstrakt og farvemæssig 
rummelighed bliver det "-dimensionelle og fladen spændt til sit 
yderste.«

"##' tildelt Mogens Otto Nielsen kr. (#.### 

Akademiets Rejsestipendier 

"##$ Christina Capetillo kr.   *.###
 Mette Kit Jensen kr.   *.###
 Stine Barr Prebensen kr.   *.###
"##' Marianne Levinsen kr. "$.###
"##) Martin Erik Andersen kr. "$.###

Akademiraadets Præmiefond
"##$ Lene Mirdal kr. ".###
 Charlotte Mosen Jensen kr. ".'##
 Mads Steen kr. %.'##
"##$ Lene Mirdal kr. ".###
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"##' Dorte Børresen kr. ".###
 Fie Norsker kr. %.'##
 Christina Bredahl Duelund kr. ".'##
"##) Louise Grønlund kr. !.###
 Lasse Krog Møller kr. !.*##
 Ferdinand Ahm Krag kr. ".###

Akademiraadets Rejsefond
"##$ Christina Capetillo kr. !#.###
 Malene Hartmann kr. !%.###
 Rikke Ravn Sørensen kr.   $.###
 Mette Vangsgaard kr. !%.###
"##' Thea Bjerg kr.   '.###
 Grethe Silding kr.    '.###
 Karen Havskov Jensen kr.   '.###
 Torgny Wilcke kr. !&.###
 Jes Brinch kr. !#.###
"##) Paul le Fevre Jacobsen kr.   $.###
 Anne Nørgaard Pagh kr.   $.###
 Hans E. Madsen kr.   %.###
 Anna Fro Vodder kr.   (.'##
 Lise Nørholm kr.   (.'##

Slagtermester Max Wørzner og hustru Inger Wørzners 
Kunstnerlegat 
"##$ Lisbet Hermansen kr. !'.### 
"##' Elle Klarskov Jørgensen kr. !#.### 
"##) Peter Callesen kr. !$.###

Akademiraadets Understøttelsesfond for Billedkunstnere 
"##$ Lene Desmentik kr. !!.###
 Olof Olsson kr. !!.###
 Peter Frimand kr. !!.###
 Eva Kristina Öhrling kr. !#.'##
 Peter Mandrup kr. !#.'##
 Signe Guttormsen kr. !#.'##
 Siri Kollandsrud kr. !#.'##

"##' Marianne Jørgensen kr. !#.###
 Øivind Nygård kr. !#.###
 Pia Rönnicke kr.   *.###
 Jonas Hvid Søndergaard kr.   &.###
 Inge Ellegaard kr. !$.###
 Britt Smelvær kr. !$.###
"##) René Schmidt kr. !%.'##
 Marianne Hesselbjerg kr. !%.'##
 Pia Arke kr. !*.###
 Lone Bank kr.   (.###
 Tanja Rau kr.   (.###

Landskabsmaler Georg Tscherning Petersen og hustru 
Valborg Petersens Mindelegat
"##$ Søren Taaning kr. !#.###
"##' Henriette Heise kr. !#.###
"##) Maria Währens kr. !#.### 

Billedhugger Edouard Eggeling og Hustrus Fond for
danske Billedhuggere 
"##$ Gurli Gottlieb kr. !".'##
 Ib Braase kr. !".'## 
"##' Kirsten Dufour kr. "'.###
"##) Al Masson kr. (.###
 Jytte Høy kr. (.### 

Fru Andrea Jensen (Prins Jørgen)’s legat, stiftet af datteren 
Carla Jensen
"##' Ruth Campau  kr.  ).###

Landskabsmaler Carl Møllers Rejselegat 
"##$ Kristofer Hultenberg kr. $.###
"##' Jakob Hunosøe kr. $.###
"##) Ikke uddelt 
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Overretssagfører Rigenstrup og hustrus mindelegat 
– nedlagt efter uddeling i "##&
"##$ Laura Riis Christensen kr. '.###
"##' Simon Grimm kr. '.###
"##) Ikke uddelt
"##& Jonas Hvid Søndergaard kr. "%.###
 Ivan Andersen kr. "%.###
 Troels Aagaard kr. "%.###
 Lars Christensen kr. "%.###
 Hannah Heilmann kr. "%.###
 Anna Maria Helgadóttir kr. "%.###
 Sigrun Gudbrandsdóttir kr. "%.###
 Peter Rørbæk kr. "".'##

Preben Siigers Fond 
"##$ Birgit Johnsen kr. !'.###
 Hanne Nielsen kr. !'.### 
"##'  Claus Handgaard Jørgensen kr. !!.'##
 Cai-Ulrich von Platen kr. !!.'##
"##) Toni Larsen kr. "'.###
 Jørgen Carlo Larsen kr. "'.###

Maleren Karl Mogensens Fond 
"##$ Annemette Larsen kr. "%.###
 Morten Goll kr. "%.###
 Thyra Hilden kr. "%.###
"##' Inger Lise Rasmussen kr. "".###
 Bjørn Pierri Enevoldsen kr. "".###
"##)  Sigrun Gudbrandsdóttir kr. ).&##
 Hannah Heilmann kr. ).&##
 Anna Maria Helgadottir kr. ).&##
 Eva Örhling kr. "#.###
 Anna Sørensen kr. "#.###
 Mette Høyen Andersen kr. "#.###
 Jesper Fabricius kr. "#.###
 Søren Martinsen kr. "#.###
 Tine Maria Kofoed kr. "#.###

Sven Hols’ Legat 
"##$ Merete Barker kr.  !##.###
 Nils Erik Gjerdevik kr.  !##.###
"##' Svend Danielsen kr.  !'#.###
 Eva Öhrling kr.  !'#.###
"##) Bodil Nielsen kr. !'#.###
 Jørgen Michaelsen kr. !'#.###

Keramikeren fru Ville Christensens legat
"##' Maleren Lena Søeborg 
"##) Maleren Finn Thybo Andersen

Fonden Leo Estvads Legat 
"##$ Karin Lorentzen kr. '#.###
"##'  Peter Holst Henckel kr. '#.###
"##) Helle Frøsig kr. $#.###

Kai Nielsens Mindelegat 
"##$ Lene Desmentik kr.  !#.###
"##'  Peter Brandes kr. *.###
"##)  Jesper Dalgaard kr. &.###

Brødrene Kunstmaler August Lorange og Vingrosserer  
Georg Lorange’s Mindefond ved Prokurist Finn Lorange 
I "##$ er indstillet * modtagere til i alt )#.### kr.
I "##' er indstillet & modtagere til i alt '*.### kr.
I "##) er indstillet & modtagere til i alt '' .### kr.

Marie og Victor Haagen-Müllers fond
"##$  Ingen uddeling
"##' Ingen uddeling
"##) René Schmidt kr. "'.###
 Marianne Grønnow kr. "'.###
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Non Nobis Fonden
Arkitekt Robert Hansens donationer til danske arkitekter i !""#:
Arkitekten Dorte Mandrup-Poulsen  kr.  '*.%'# 
Tegnestuen Cebra v/arkitekterne
Mikkel Frost, Carsten Primdahl og Kolja Nielsen  kr. "(.!'# 
Arkitekten, kirkegårdschef  FlemmingTschuriloff  kr.  "(.!'#
Arkitekten Merete Ahnfeldt-Mollerup kr. !(.$'#
Kunsthåndværker Astrid Krogh kr. !(.$'#
Arkitekten Christina Capetillo kr. !(.$'#

Stipendie- og Legatudvalgets medlemmer
Stipendie- og Legatudvalget udpeges af Akademiraadet for ! år. Ud-
valget udarbejder ved et årligt møde i november måned indstilling 
til Akademiraadet om uddeling af hovedparten af Akademiraa dets 
rejsestipendier og understøttelseslegater.

I "##' og "##) blev arkitektlegaterne uddelt af Akademiraa-
dets arkitektfaggruppe. 

I "##' foretog følgende billedkunstnere indstilling:
Billedhuggerne: Jette Gejl Kristensen og Erland Knudssøn 

Madsen. Malerne: Martin Askholm og Stine Barr. 
I "##) foretog følgende billedkunstnere indstilling:
Billedhuggeren: Jobim Jochimsen. Malerne: Mette Winckel-

mann og Tal R. 
I "##& er følgende billedkunstnere udpeget til udvalget:
Billedhuggerne: Ellen Hyllemose (suppl. Ane Mette Ruge) og 

Michael Thejll (suppl. Ole Broager).
Malerne: Inge Lise Westman (suppl. Ruth Campau) og Lars 

Grenaae  (suppl. John Kørner). Indstillinger af legater til arkitek-
ter, bliver foretaget af Akademiraadets arkitektfaggruppe. Akademiraadets 

sekretariat
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Akademiraadets sekretariat er en selvstændig enhed 
med tre medarbejdere. I beretningens periode har 
Akademiraadet i samarbejde med Kulturministeriet 
overvejet forskellige muligheder for sekretariatets 
fremtid. Overvejelserne har bl.a. drejet sig om, hvorvidt 
sekretariatet kunne lægges ind under Kunststyrelsen, 
under Kunstakademiets Billedkunstskoler, eller om det 
var mest hensigtsmæssigt fortsat at være et selvstændigt 
sekretariat. Den sidste løsning blev foretrukket. Tove 
Lergaard er fratrådt den !. februar "##& efter at have 
været sekretær for Raadet i %' år. Anne Marie Nehammer 
er ansat som ny akademisekretær fra !. august "##&.

Tidligere præsident for Akademiet, arkitekt Karen Zahle, skri-
ver om Tove: »Da Tove Lergaard holdt op som akademisekretær 
efter mere end %# års beredvillig tjeneste i embedet, havde hun 
fungeret sammen med !" forskellige præsidenter og et utal af 
akademirådsmedlemmer. Udskiftninger, der som følge af korte 
livgivende valgperioder medfører, at sekretæren er kontinuiteten. 
Klogt og velorienteret har Tove Lergaard, med en hukommelse 
som en elefant, medfødt tæft for politik og jura, alsidig viden og 
kærlighed til kunsten og kunstnerne, formået at udkrystallisere 
Raadets meninger og beslutninger i klare skrivelser, der adresse-
ret til magtens udøvere har haft væsentlig indflydelse. Altid en om-
sorgsfuld værtinde, der – med psykologisk forståelse for sære folks 
optræden og behov – praktisk og humoristisk har fået tingene til 
at glide – visende den til enhver tid siddende præsident usvigelig 
loyalitet. For denne indsats skylder Akademiet, Raadet og alle 
præsidenterne Tove Lergaard mere end tak.«

Den nye akademisekretær
Cand.jur. Anne Marie Nehammer blev ansat !. august "##&. Anne 
Marie har beskæftiget sig med billedkunstområdet siden !(*&, 
først som forretningsfører for Billedkunstnernes Forbund i !$ år 

og siden som sektionschef/specialkonsulent i Kunststyrelsen for 
Kunstrådets Billedkunstudvalg i ca. ) år. Akademiraadets sekre-
tariat består herudover af kontorfuldmægtig Nina Tjørnemark og 
overassistent Lena Keller, som begge er ansat på $/' tid.

Sekretariatet og fremtiden 
I "##'-"##) indledte Akademiraadet en dialog med Kulturmini-
steriet om, hvordan man i fremtiden kunne aflaste sekretariatet 
for de stigende administrative opgaver og sikre en tilfredsstillende 
sekretariatsfunktion for Akademiraadet. Det kan være svært for et 
så lille sekretariat at leve op til de øgede krav til de formelle regn-
skabs- og rapporteringsforpligtelser, IT-sikkerhed mm.; krav, der 
er ens for alle statsadministrationer uanset størrelsen. Akademi-
raadets sekretariat, Forretningsudvalg og Kulturministeriet ind-
ledte derfor i "##'-"##) en skønsmæssig gennemgang af mulighe-
der for den fremtidige organisering af sekretariatsbetjeningen. 

Siden fulgte en nærmere skitsering af tre mulige modeller: 
!. Man kunne bibeholde et selvstændigt sekretariat
". man kunne lægge sekretariatsfunktionen ind under 
Kunststyrelsen og endelig 
%. var det en mulighed, at sekretariatsfunktionen ind-
lejredes i Kunstakademiets Billedkunstskoler. 
Kulturministeriet havde hovedansvaret for gennemførelsen 

af analysen, men den endelige afgørelse om, hvordan fremtidens 
sekretariatsbetjening skulle se ud, lå hos Raadet. 

Billedkunstskolerne, var den institution, der tegnede sig som 
den mest oplagte at indgå en evt. samarbejdsaftale med, men ef-
ter flere gode og konstruktive møder med Kulturministeriet samt 
rektor og administrationschef for Billedkunstskolerne, besluttede 
Raadet i oktober "##&, at beholde sit selvstændige sekretariat i lo-
kalerne på Charlottenborg. 

Som begrundelse for beslutningen skrev Raadet bl.a. til Kul-
turministeriet, at Akademiraadet altid har set det som sin styrke 
at værne om sin selvstændighed og integritet, og Raadet har derfor 
besluttet at fastholde status quo. 
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Kunstnersamfundets 
medlemmer

Arkitekter

A
Abraham, Anders, Dampfærgevej &, "!## København Ø, %' $% &# &&,  

a.abraham@mail.tele.dk
Aggebo, Mathilde, Valmueparken ". Mørdrup, %#)# Espergærde, "! $" && #$
Agger, Steen, Jægersborg Allé "!%, st.tv., "*"# Gentofte, %( $# $! &%
Ahlmann, Klaus, Engen $, %$)# Birkerød, $' *! #* !#
Ahnfeldt-Mollerup, Merete, Nørrebrogade &),%., ""## København N,  %' %& '" %"
Algreen-Ussing, Gregers, Olufsvej %&, "!## København Ø, %" )* )! "*,  

gregers.algreen-ussing@karch.dk
Algren, Svend, Bådsmandsstræde ), !$#& København K, %" '$ "! !!,  

algren@vandkunst.dk
Alkjær, Johan, Boserupvej $#$, %#'# Humlebæk, $( !( !$ *"
Ammundsen, Jens, Magnoliavej (, %$)# Birkerød, $' *! &( #(
Andersen, Ebbe Bjørn, Hyrdedalen !%, *$## Ebeltoft, *) %! )* !%
Andersen, Ene Cordt, Tomasarhagi !(, IS-!#& Reykjavik
Andersen, Erik Vilhelm, Niels Bjerresvej !#, *"&# Højbjerg, *) "& !% *!
Andersen, Ib, Stubvænget (, %#)# Espergærde, $( !% "' &#
Andersen, Jeppe Aagaard, Nordhavnsvej !, %### Helsingør, $( "# #* &!, 

jaaamobil@attglobal.net
Andersen, Johnny Svendborg, Wildersgade $*, %.th., !$#* København K, %" '$ '' !&, 

johnny@svendborgarchitects.dk
Andersen, Kim Meyer, Ole Olsens Allé !$, "(## Hellerup, %( $# "% !*
Andersen, Kirsten, Korshøjvej ), ")'# Hvidovre, %) &* )# )#
Andersen, Knud, Kokskovvej "*, Boltinggård, '&'# Ringe, )" )" !' #!
Andersen, Lasse, Enebærvej *, "$## København NV, %* !( )# $"
Andersen, Mogens Suhr, Frederiksborgvej !)%, $### Roskilde, $) %' $) #"
Andersen, Nicolai Bo, Ved Volden $, %.tv., !$"' København K, %# "' )' '&
Andersson, Stig Lennart, Værkstedmagasinet, Refshalevej A!'%, !$%" København K, 

%% (! !% !), sla@sla.dk
Arnfred, Jens Thomas, Frederiksholms Kanal "* B, !""# København K, %% %) %% %"
Arnfred, Tyge, Biskop Monradsvej "(, "*%# Virum, $' *' $" ((
Aspöck, Hans, Kollegiehaven !%, "("# Charlottenlund, %( )% !( %%
Aude, Bente, Slåenvej &, %!"# Dronningmølle, %( !* "# $#, bente@aude.dk
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Axelsen, Gerti, Prinsessegade '), %.th., !$"" København K, %" () ## %#,  
gax@arkitema.dk

Axelsen, Per, Smedegade ', $### Roskilde, $) %) ** $$
Axelsson, Svend Kirk, Solbakkevej '&, "*"# Gentofte, $' $" '* #*

B
Baggesen, Svend Haller, Herman Triers Plads &, %., !)%! København V, %' %$ #% ))
Balsborg, Elisabeth Ørsted, Wildersgade $*, %.th., !$#* København K, %" '$ '' !&
Bang, Jacob Sebastian, Klerkegade "' B, "., !%#* København K, ") &# )% )),  

jacob.bang@karch.dk
Bangsbo, Jørgen, Skovalleen $%, "**# Bagsværd, $$ (* !) '*
Barnow, Finn, J.A. Schwartz Gade !&, "!## København Ø, %' $" )* *)
Baruël, Jean-Jacques, Strandvejen $)%, "('# Vedbæk, $' *( #! #)
Bech-Nielsen, Gert, Kragelunds Allé *, *"&# Højbjerg, *) "& %" ("
Becker, Louis, Viggo Rothes Vej $&, "("# Charlottenlund, %( )" '" )&,  

lb@henninglarsen.dk
Beedholm, Bente, Jens Juelsgade $", "!## København Ø, %' $" %( $#
Beedholm, Mikkel, Norgesmindevej "$, !., "(## Hellerup, %% (% !" "#,  

mikkel.beedholm@khr.dk
Beider, Axel G., Rønnebærdalen ", "(&# Hørsholm, $' *) && ')
Bendrup, Lars F.G., Helgesvej !!, *"%# Åbyhøj, ") !% #" !", transform@tf-a.dk
Bengaard, Frederik, Vossvej !, (### Ålborg, (* !) )# &#
Bennicke, Karen, Koldinghus Allé $, Bregentvej, $)(# Haslev, ') %! %' #"
Berg, Erik, L:a Erstagatan ), %tr., Stockholm, Sverige
Bertelsen, Jens, Birkebakken (, "*$# Holte, $' $" "' #", jens@arkitektbertelsen.dk
Berthold, Trine, Viborgvej !*, *### Århus C, "# "# (* &*
Besiakov, Salli, Gl. Vartovvej "!, "(## Hellerup, %( )" !! ##, besiakov@mail.dk
Birch, Kurt, Langelinieparken ', st.tv., *### Århus C, &' )! #) )#
Birch, Søren, Baneskellet '), "('# Vedbæk, $' )) !" $)
Birnbaum, David, Højen *, *""# Brabrand, *) ") #% (*
Bjarrum, Claus, Galionsvej ! P, st., !$%& København K, $' *% #$ !$
Bjerg, Thea, Herman Triers Plads ', ".tv., !)%! København V, %' %' %! ))
Bjerg, Theo, Studiestræde %(, !$'' København K, %% !$ '# #&
Bjerrum, Hans Peter, Herluf Trolles Gade ") A, $., !#'" København K, %% (% "' *!
Bjørn, Christian, Rosbæksvej ", "!## København Ø, %% )( #& )(, cb@christianbjorn.dk
Bjørner, Annelise, Ved Andebakken $, "., "### Frederiksberg, %* ** $* %#
Blegvad, Jacob, Hasserisvej "(!, (### Aalborg, (* !* !) "'

Boertmann, Mogens, Clarasvej &,st.th., "("# Charlottenlund, %( )" $# *$
Bolbroe, Fini, Bastebrostræde ! A, "., $*## Nykøbing F, '$ *) !# %*
Boldsen, Jørn, Jorcks Passage opg !A.$, !!)" København K, %% !$ !' )*
Bonderup, Claus, Aalborg Universitet, Østeraagade ), (### Aalborg, () %' &! %#, 

bonderup@aod.aau.dk
Bonfils, Bo, Rådvad (, st., "*## Lyngby, $' *# $* $$
Bornebusch, Gehrdt, Gl. Strandvej "#, %#'# Humlebæk, $( !( #* ")
Borup, Katrine, Gyldenløvesgade "!, $.th., !)## København V, %% !' %& %),  

katborup@mail.dk
Botfeldt, Ernst, Gasværksvej ", !.th., "(&# Hørsholm, $' *) $# %"
Bregenhøj, Torben, Kuhlausgade '", "!## København Ø, %( "( $* $&
Bretton-Meyer, David, Nørre Farimagsgade !, !%)$ København K, %% !$ ') !"
Brix, Anders, Islandsvej "', "*## Lyngby, $$ $$ $* "#, ab@andersbrix.dk
Bro, Egon, Muldvad "!, "*## Lyngby, $$ (* !# ''
Brogård, Peter, Lundtoftevej "($, "*## Lyngby, $' *& $* '*
Bruun, Andreas, Åvænget !$, $)## Køge, ') )' )' %'
Buck, Kim, Rådhusstræde !#, !$)) København K, %% !$ '& #&
Bülow, Ane-Katrine von, Bådsmandsstræde $%, !$#& København K, %" (' ") "!
Bystrup, Erik, L.E. Bruunsvej (, "("# Charlottenlund, %( (# ## %), eb@bystrup.dk

C
Campbell, Louise, Gothersgade '$, "., !!"% København K, "$ "' $* )(
Capetillo, Christina Sofia, Kleinsgade ), %., !)%% København V, %' %$ '# !*
Carlsson, Johan, Eskjærvej ! E, st.th., "&"# Vanløse, '! "' #! %", johan@raca.dk
Cederfeld, Michael, Hindegade ', $. th., !%#% København K, %% !$ $* (*,  

mcs@domus.dk
Christensen, Dan, Overgaden neden Vandet %(, "., !$!$ København K, %' %' "$ "$
Christensen, Dan, Rørmosevej *, *"&# Højbjerg, *) "& '! )#
Christensen, Kai, Vester Voldgade !##, !''" København V, %% !" !% %&
Christensen, Michael, Næstvedgade $, $., "!## København Ø, %' ") "$ ''
Christiansen, Jan, Kronprinsensvej $", "### Frederiksberg, %* *) #! '"
Christiansen, Simon, Rosenvængets Hovedvej '#, st., "!## København Ø, "$ *$ $! #)
Christner, Hans Erik, Åbanken (, $%"# Lejre, $) $* #" %%
Christoff, Thomas van, Østerled "), st., "!## København Ø, %( "& ") "),  

tvc@webspeed.dk
Cock-Clausen, Bo, Tuborgvej !&, st., !$., "(## Hellerup, %( )" $# &"
Cold, Christian, Jens Juels Gade !*, "!## København Ø, %' %* #) '$

+4,01.,1.4



,:5215.42+/8:5-.12 /.-9.//.4!") !"&

Cold, Signe, Jens Juelsgade !*, "!## København Ø, %' %* #) '$
Cornelius, Dan, Vestavej ', $#$# Jyllinge, %! "% '" (", dc@corneliusvoge.dk
Crone, Johan Casper, Skovvej %' A, "*"# Gentofte, %( )! $# #!

D
Dahl, Bjarne, Holmeparken !#, "*%# Virum, $' *' '" *)
Dalgas, Vibeke, Norra Villavägen "* B, S-"%& %$ Bjärred, Sverige
Dall, Hans, Buderupholmvej $$, ('%# Støvring, (* %& %# (#
Dalsgaard, Peter, Permelillevej ', *"$# Risskov, *) "! "$ $", pd@cubo.dk
Dam, Erik Brandt, Sortedam Dossering "', "., ""## København N, %' %) () ##,  

ebd@ebd.dk
Damgaard, Leif, P.O. Box !!, Ukunda, Diani Beach, Mombasa, Kenya
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erikbille@besked.tdcadsl.dk
Christiansen, Jesper, Samosvej *, !., "%## København S, %* !# ") **,  

jesperchris@hotmail.com
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Heron, Torben, Eskebjerg Strandvej &, $'(% Eskebjerg, '( "( !' !*,  

torbenheron@yahoo.dk
Herstad, Nanna, Caroline Amalievej '* D, "*## Lyngby, $' *& #) ')
Hertoft, Nanna, Kulsviervænget !', "*## Lyngby, $' ** !! ))
Heuser, Arne, Strandgårdsvej $(, $''# Asnæs, '( )' #' !!
Hilden, Thyra, Skt. Annægade %&, ".tv., !$!) København K, $# &$ *$ ##,    

thyra@thyrahilden.dk
Hilligsøe, Klaus, Vigvejen !!, $($% Torrig L, '$ (% &# )#
Hind, Tine, Nordstrandvej ", *'(" Anholt, *) %! (# !", tinehind@mail.dk
Hindsbo, Sys, Sundsgårdsvej !#, Fjellebro, '&'# Ringe, )" "& "! $!
Hinnum, Susan, Stengade *%, %### Helsingør, $( &# ** !&, hinnum@mail.nu
Hjelholt, Berit, Rugmarken " A, ()(# Fjerritslev, (* "" '% '%
Hoff, Mogens, C.V.E. Knuthsvej !* B, "(## Hellerup, %( )! %" %#
Hoff-Jessen, Annette, Place de L’eglise, %#'*# Fontarèches, Frankrig  

+%% $))&"*)$", ah_j@mac.com
Holbek, Jørgen Tang, Køgevej !', $)'% Karise, %% "" $$ !), tangholbek@gmail.com
Holbroe, Lars, Sneglehøj !), $### Roskilde, $) %' "! $"
Holck, Peter, Peter Bangsvej !"%, %. th., "### Frederiksberg, %* &( #) %$,  

peterholck@get"net.dk
Holdensen, Annette, Løkkegravene *%, '"&# Odense N, )) !* ($ !*,  

annette.holdensen@hotmail.com
Holm, Aage, Bredegade %% B, $"## Slagelse, '* '" '$ )*
Holm, Peter, Livjægergade "', $. tv., "!## København Ø, %' '' %' &#,  

peterholm@holmpeter.dk
Holmefjord, Ingvald, !$ rue de l’Eglise, !!'$# Roquefort des Corbieres, Frankrig
Holstein, Bent, Holbergsgade !(, !#'& København K, %% (! #& (!
Hultenberg, Kristoffer, Westend %", ". th., !))! København V, %% *) !' $#,  

k@hultenberg.com

Hummel, Tove, Rolfsvej !#, !.tv., "### Frederiksberg, %* !! *$ )$
Huss, Torben, Saxogade (, !))" København V, %% "" '" &%, huss@mail.dk
Hvid, Hans Jørgen, Sønder Boulevard )&, $., !&"# København V, %% %! (% *$,  

hj.hvid@mail-telia.dk
Høeg, Lars, Siciliensgade *, $., "%## København S, %" (& $! '',  

larshoeg@larshoeg.com
Høegh, Aka, Box %"#, Prinsesse Benediktesvej "(&, %("# Julianehåb, Grønland
Høj, Jørgen, Taxvej !*, B!", "**# Bagsværd
Høj, Kirsten Kildegaard, Borgmester Fischersvej $, $.mf., "### Frederiksberg,  

"# && &" *$
Højgård, Karen, Rolfsvej !#, st., "### Frederiksberg, %* ** !) '*
Hørning, Tonny, Borrebyvej !#, "&## Brønshøj, %* &! #% *)

I
Ibbo, Jeff, Sjælør Boulevard !#(, %., "'## Valby, %) !) )! (!, kunst@offthewall.dk
Ipsen, Poul Janus, Jørgensmindevej !', $&(% Bogø By, '' *( $# ')
Isaksen, Else Ploug, Mejlbyvej )&#, *'%# Hjortshøj, *) !" !* $*,  

e.ploug.isaksen@mail.dk

J
Jacobsen, Holger, Geelskovparken !#, !., "*%# Virum, $' *' (( !&
Jacobsen, Ole Sylvest, Jernbanevej !% A, st.tv., $"%# Skælskør, '* !( #" $%
Jacobsen, Palle, Nørrebrogade !*", $., ""## København N, %' *% #$ '&
Jacobsen, Poul Bruun, Kastaniedal !%, "&%# Herlev, $$ (! &# #"
Jakobsen, Jørgen, Julsøvej "!*, *)## Silkeborg, *) *$ '& !&
Jákupsson, Bárdur, Nikolai Mohrsgøta %, Hoyvik, Færøerne, +"(* %!$ ##(,     

bardur@post.olivant.fo
Jelstrup, Dorte, Schacksgade *, "., !%)' København K, %% !$ !' "",  

dorte@hum.ku.dk
Jensen, Asbjørn, Henning Smiths Vej !), %., (### Aalborg, (* !! )' *)
Jensen, Berit Heggenhougen, Østerbrogade (%, !., "!## København Ø
Jensen, Carl Henrik, Grønnemose Allé "! F, "$## København NV, %( )( '# !(
Jensen, Christian Vind, Blegdamsvej () A, ".tv., "!## København Ø, %' '' #" )(
Jensen, Claus, Store Kannikestræde %, !!)( København K, %% !$ )) '#
Jensen, Finn Hjortskov, Engvejen !, Rindby, )&"# Fanø, &' !) !$ $)
Jensen, Jan, Middelfartvej %&, Båring, '$)) Asperup, )$ $* !) %",  

janjen@tdcadsl.dk
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Jensen, Jeppe Juel, Duevej !#, $$'# Jyderup, '( "& )' )!, jeppejj@post(.tele.dk
Jensen, Niels Erik, Folkvarsvej !%, "., "### Frederiksberg, %* !! $$ "$
Jensen, Per Bak, Marsk Stigsvej !(, Halseby, $""# Korsør, '* %* ## "!
Jensen, Regnar, Aprilvej '*, "&%# Herlev, $$ (" !% !)
Jeppesen, Anni, Næsby Skovvænge $%, '"&# Odense N, )) !* !# !%
Jepsen, Leif, Willemoesgade '*, $., "!## København Ø, %' %* )! #!
Johannsen, Dyke, Markgade ", )"&# Tønder, &$ &" !# $"
Johansen, Fie, Strandvænget "% A, "!## København Ø, "' *' #! '&, 
   contact@fiejohansen.com
Johansen, Frithioff, Allégade !& B, "### Frederiksberg, %* !# %( "*,  

post@frit-johan.dk
Johns, Anette, Røde Mellemvej ($ A, have !&, "%## København S, %" (& !( "',  

bojo@tele.dk
Jupont, Poul, Ahlefeldtsgade !* A, st.tv., !%'( København K, %% (% ") !(
Juul, Hasse, Vest Flade Klit ', &(## Nykøbing M., () )( ## *$
Jørgensen, Claus Handgaard, Amagerbrogade "#!, $.tv., "%## København S,  

%" '* %* !*, claushandgaard@mail.dk
Jørgensen, Claus Rohland, Holbergsgade !(, %., !#'& København K, %% !$ $$ #)
Jørgensen, Erik, Søndre Fasanvej %), "### Frederiksberg, %) %# !# ((
Jørgensen, Erling, Bøgevej !", )### Kolding, &' '% (* $%
Jørgensen, Finn Richardt, Classensgade !%, !., "!## København Ø, %' $" *" (",  

grj@get"net.dk
Jørgensen, Henrik, Ryesgade &!, $.th., "!## København Ø, %' %( "' (%,  

hjmail@henrikjoergensen.com
Jørgensen, Karl Gustav, Rosendalsvej "', %))# Stenløse, $& !& !% &'
Jørgensen, Morten Buch, Jægervang !*, %$)# Birkerød, %" '$ #( (!
Jørgensen, Steffen, Grønnemose Allé $(, "$## København NV, %( )) )& "',  

steffenjorgensen@tiscali.dk

K
Kaalund, Bodil, Louisevej &, "*## Lyngby, $' *& $# "$
Kalbak, Annelise, Lyngbyvej %" B, )., "!## København Ø, %( !* $# *',  

kalbak@webspeed.dk
Kannik, Frans, Store Kongensgade ((, !")$ København K, %' *% '' %#
Kantsø, Jens, Sortedam Dossering )(, %., "!## København Ø, %' $" !! '"
Kath, Eske, Sankelmarksgade $, !.th., !)&) København V, %% "' %( (!,  

eskekath@hotmail.com

Kath, Leif, Præstegårdsvej !), )#&# Christiansfeld, &$ ') "! )&,  
leifkath@hotmail.com

Kerber, Poul, Østbanegade $', st.tv., "!## København Ø, %' $" "" '%
Kirchheiner, Finn, Revlingbakken %#, st., (### Aalborg, (* !* !# %*
Kirkeby, Per, Øregårds Allé !&, "(## Hellerup
Kirkegaard, Anders, St. Karlsmindevej $(, St. Karlsminde, %%(# Hundested,  

$& (% &( $', nagelfar@mail.tele.dk
Kiær, Thomas, Peter Fabers Gade %', ".tv., ""## København N, %' %' &( ((
Kjeldbæk, Bentemarie, Stubbedamsvej !), %### Helsingør, %( "# )# #'
Kjær, Hans, Jens Winthersvej !), '(## Rudkøbing, )" '! !* **,  

postmaster@hanskjaer.dk
Kjærsgaard, Søren, Gothersgade !$%, !., !!"% København K, %% %" ($ %*
Klein, Kirsten, Ejerslevvej ), Sdr. Dråby, &(## Nykøbing M, (& &' !' %#,  

klein-folmer@wanadoo.dk
Kleivan, Nina Maria, Fælledvej !$, %., ""## København N, %' %) &# !", nina@kleivan.dk
Knudsen, Oda, Møllevej ), $')# Vig, '( %! *& *(, aerte@post.tele.dk
Knøss, Niels Johan, Fyrbakken !", Als, (')# Hadsund, (* '* "! "!, knoss@privat.dk
Koefoed-Jespersen, Brita, Grønnehavevej !&, %%(# Hundested, $& (* '& "!
Kolding, Jakob, Aaboulevard %, !.th., !)%' København V, ") !% *% "#,  

jakobkolding@gmx.de
Kollandsrud, Siri, Leifsgade !$, '. th., "%## København S, %" '$ !$ !(,  

sirikollandsrud@hotmail.com
Kornbeck, Mette, Strynøgade $, %., "!## København Ø, %( "( %' $*
Koya, Katina-Dardano, Læderstræde %#, st., !"#! København K, %% %" ') #%
Kramer, Per, Bjørnholms Allé ', *")# Viby J, $! !& %' $&, per@kongkramer.dk
Kristensen, H.G., H.C. Andersens Boulevard '!, mezz., !''% København V, %% !" )! !'
Krogh, John, Tolstrupvej %%, $%%# Hvalsø, %) %# *" )#
Kronkvist, Birthe, Etonvej "!, "%## København S, %" '* !% #*,  

birthe.kronkvist@get"net.dk
Krull, Hans Oldau, Møgelhøj ), *'"# Lystrup, *) &$ !( ))
Krøjer, Tom, Glorupvej "", '*'% Ørbæk, )% %% #' "%, tom.k.art-king@get"net.dk
Kvium, Michael, Holbergsgade !(, $., !#'& København K, %% !' &' %&,  

kvium@wake.dk
Käszner, Smike, Hedebygade %$, !&'$ København V, $# &' !" '", smike@smike.dk
Kølkjær, Mogens, Hammervej '" B, $&## Næstved, '' &) ## )%
Kørner, John, H.C. Andersens Boulevard %&, %.th., !''% København V, %% !! %) !),  

problem@worldonline.dk
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L
Lage, Leif, Nansensgade $!, st., !%)) København K, %% (! $$ #$
Lahoda, Thomas, Vermundsgade (, gd.th, "!## København Ø, %" '' (% "!,  

tlahoda@hotmail.com
Land, Peter, Østra Forstadsgatan !( A, %., "!!%! Malmø, Sverige %" '$ *( $%,  

land"$@hotmail.com
Landgreen, Malene, Haveselskabets Vej % B, %.tv., !*"% Frederiksberg C,  

") "$ !# '&, malene.landgreen@get"net.dk
Larsen, Annemette, Griffenfeldsgade '$, $.tv., ""## København N, %' %( !# !&,  

al@lightnomad.dk
Larsen, Bent Elmelund, Bygårdsstræde "&, "., "&## Brønshøj, %* )# #" &'
Larsen, Erik Otto, Stenstykkevej $', ")'# Hvidovre, %) $( $' "'
Larsen, Finn, Serenadgatan '), %.h., "!' &" Malmö, Sverige +$) $# () "%,  

finnlarsen@bolina.hsb.se
Larsen, Jacob Tue, Ryesgade $, "., ""## København N, %' %' %" $#,  

jacobtuelarsen@ryesgade$.dk
Larsen, Leif, Gadevangen * A, "*## Lyngby, $' ** %$ "), leif.g.larsen@get"net.dk
Larsen, Toni, Mariendalsvej )$, ".-$., "### Frederiksberg, %* !( %* )),  

toni.larsen@compaqnet.dk
Lassen, Lotte Tauber, Lipkesgade "), !., "!## København Ø, %' $% #% !',  

lottelas@e-box.dk
Laursen, Karen Kjær, Skovvejen !), *&$# Brædstrup, &' &' "* $$, kakl@mail.dk
Lautrop, Peter, Amerikavej (, ".tv., !&') København V, %% "% !( '#
Lemmiche, Leif Hedvard, Gertrud Rasksvej !)#, ("!# Aalborg SØ, (* !$ '$ "#
Lerche, Freddie A., J.E. Ohlsensgade !#, $., "!## København Ø, %' ") *" *#,  

freddie_lerche@hotmail.com
Lerpa, Nes, Atelier Asserbo, Møllevangsvej &%, %%## Frederiksværk,  

(& *) *" "', neslerpa@mail.dk
Lillesøe, Poul, Håbets Allé "', "&## Brønshøj, %* *# $$ "#
Lilliendahl, Alfred, Lersøpark Allé "*, Opg.# st. vær. )"#, "!## København Ø,  

%' *% %# &$
Lindemark, Inge, Vestmannagade !, "., "%## København S, %" () () #!
Ljungkrantz, Ulla, Zinnsgade !!, %., "!## København Ø, %' %* #) "*
Lobedanz, Gerda, Grønnemose Allé %', "$## København NV, %( )& '( )#
Lohmann, Finn, Reventlowsgade !#, "., !)'! København V, %% %! '& !'
Lund, Karin Birgitte, Eggersvej "(, "(## Hellerup, %( )' )% (%,  

kbl@wanadoo.dk

Ly, Lars, Chr. Hauchs Allé *, Jonstrup, %'## Værløse, $$ )' "' ##,  
larsly@tele"adsl.dk

Lyngbye, Inga, Nyvej ! A, %., !*'! Frederiksberg C, %% "% $% )*
Lærkesen, Ellinor, Vinkelvej !', $&)# Vordingborg, '' %$ $* '(
Løfqvist, Uno, Gammel Kalkbrænderi Vej !$, "!## København Ø, %' ") &' $(

M
Madsen, Hans Erik, Eriksgade $, $., !&#* København V, %% ") !' #),  

mail@hansemadsen.com
Madsen, Karen Gabel, Baunebjergvej !!' B, %#'# Humlebæk, $( !( %( (#,  

karen@karengabelmadsen.dk
Madsen, Leif, Kragevigvej !(, $&%' Mern, '' (( )" #), leifmadsen@leifmadsen.dk
Madsen, Ole, Stærevej )(, "., "$## København NV
Maegaard, Pernelle, Sdr. Strandvej '* B, %### Helsingør, $( "! #% #),  

pernelle@maegaard.dk
Magnussen, Dominique, Paludan Müllers Vej ', !*!' Frederiksberg C, %% "" %! (#
Magnussen, Mogens, Paludan Müllers Vej ', !*!' Frederiksberg C, %% "" %! (#
Mailand, Hanne, Søndergade %, %&&# Allinge, ') $* !% %', post@hannemailand.dk
Malbek, Christina, Dagmarsgade "&, %.tv., ""## København N, "" $% "" $(,  

c@christinamalbek.com
Malinovsky, Lise, Odensegade !&, "!## København Ø, %' $" !) *",  

malinovsky@privat.dk
Malinowski, Ruth, Blegdamsvej !#, ""## København N, %' %( "$ '!
Mallow, Lizzi, Dr. Abildgaards Allé &, %., !('' Frederiksberg C, %' %' !' !%
Mandrup, Peter, Wildersgade )# C, !$#* København K, %" '$ ") ((
Mark, Susanne, Hammervej '" B, $&## Næstved, '' &) ## )%
Martensen, Peter, Margrethevej !, %., "(## Hellerup, %( )! !# $*, p-m@tdcadsl.dk
Mattinen, Seppo, Via Arminjon ', IN "), ##!(' Rom, Italien ,  

cecilia.seppo@flashnet.it
Matwijkiw, Edvard, Gothersgade !#(, !!"% København K, %% !% "& $!,  

matwijkiw@get"net.dk
Mégard, Natalie, Vævergade ), %.tv., ""## København N, %' %' "( #),  

nataliemegard@firkant.net
Megin, Ove, Gransjö, Odensvi, '($ ($ Gamleby, Sverige
Meibom, Børge Chr., Højemarksvej !$, '"## Odense V, )' (" %! !#,  

bcmeibom@get"net.dk
Mejlholm, Anne Marie, Gothersgade !$%, "., !!"% København K, %% (% !% #*
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Michael, Loui, Vandværksvej "#, $'*! Rørvig, '( (! (# #&
Mikkelsen, Leif, Viaduktvej '!, ''## Middelfart, )$ $! ($ ##
Mikkes, Lars, Gl. Bogensevej *, '')# Aarup, )$ &) "! ##, larsmikkes@mail.dk
Moe, Odd, Brovangen "$, '$)$ Brenderup, )$ $$ !! #!, mail@oddmoe.dk
Moltke, Berta, Gothersgade !$%, !!"% København K, %% !% "$ #!,  

bertamoltke@hotmail.com
Moseholm, Anders, Skovrankevej *, "*"# Gentofte, %( )* !" !!,  

get"moseholm@get"net.dk
Møller, Herbert, Lærkevej ', "(*# Kokkedal, $' *) '( '"
Møller, Ulrik, Stevnsgade %', %.th. , ""## København N, %' %) &" &%
Mørk, Michael, Italiensvej %#, "%## København S, %" '( $% #$, moerk@c.dk

N
Nagel-Axelsen, Hanne, Kleinflintbeker Strasse "$, D-"$""# Flintbek, Tyskland
Nash, Carsten, Tibirkebro " B, %""# Tisvildeleje, $* &# $# "',  

art@carstennash.dk
Nasri, Amid, M.C. Holtsvej !!, *"&# Højbjerg, *) "& '# *&
Nellemann, Kis, Godstedvej !*, $*($ Øster-Ulslev, '$ *) ') $!,  

godsted@post*.tele.dk
Nervil, Erik, Stænget ), "*"# Gentofte, %( )' %& %#
Neuchs, Peter, Rua Barao de Jaguaripe "!"/"#$, R.J. ""$"! Rio de Janeiro, Brasilien,  

peterneuchs@ig.com.br
Nevers, Jette, Stoense Udflyttervej !%, '('% Tranekær, )$ *" !( $", nevers@os.dk
Nielsen, Bendt Thoft, Ryttervej !, $*($ Øster-Ulslev, '$ *) '' )),  

mail@bendtthoftnielsen.dk
Nielsen, Bjarne, P. Langsvej !, Gl. Holme, *"&# Højbjerg, *) "& $% !!
Nielsen, Bjørn Busmann, Estlandsgade ", st., !&"$ København V, %% %! %$ )!
Nielsen, Bodil, Rubinsteinsvej *, !. th., "$'# København SV, %) !) )& !&,  

bodil.nielsen@mobilixnet.dk
Nielsen, Egon Bjerg, Haveforen. Frederikshøj !"%, "$'# København SV, %) $) )& %"
Nielsen, Elsa, Caroline Amalievej '#, "*## Lyngby, $' *& $* $'
Nielsen, Hanne Sejrbo, Fredericiagade *", $., !%!# København K, %% !% $) '&
Nielsen, Hans Helge, Gernersgade $', $., !%!( København K, %% !' "$ #*
Nielsen, Henning, Jennumvej !$%, Jennum, &!## Vejle, &' ** !' *$
Nielsen, Kehnet, Lottenborgvej "!, "*## Lyngby, $' (% #& !'
Nielsen, Knud, Vindelevvej !(, &%## Jelling, &' *& %# "'

Nielsen, Lone Bank, Flensborggade !', '.th., !))( København V, )! )' $* *$,  
lonebank@hotmail.com

Nielsen, Mogens Otto, Tylstrupvej $%, (%"# Hjallerup, (* "* !* )",  
jytteogmogens@atmospherecontrolled.dk

Nielsen, Nikolaj, Lykkesholm, Slåvænget !, '(%" Humble, )" ') !' &),  
nikolaj_nielsen@nielsen.mail.dk

Nielsen, Ole Jørn, Trøjborgvej '#, *"## Århus N, *) !) "' (%
Nielsen, Vibeke Mencke, Teglgårdsvej !#', %#'# Humlebæk, $( !) !& %&
Nord, Julie, Tycho Brahes Allé %#, %.th., "!## København Ø, %' '' %* )&,  

jnord!%@hotmail.com
Nordmark, Allan, Sundvej "(, Sundstrup, **%" Skals, *) )( &% #"
Norsker, Fie, Strandboulevarden ', !.tv., "!## København Ø, "( ** #( #$,  

fienorsker@gmail.dk
Nyborg, Peter Evald, Ukendt adresse
Nyström, Håkan, Henning Matzensvej !#, "### Frederiksberg, %* &( #) (!
Nørgård, Camilla, Finsensvej $) C, st.th., "### Frederiksberg, %' %' !! &*,  

camillanorgaard@hotmail.com
Nørgård, Lars, Hellerupvej &", "(## Hellerup, %% "" $! (#, larsnorg@tiscali.dk
Nørgård, Mogens, Brittavej !", ")&# Greve, $% )# !# #(
Nørholm, Lise, Skt. Annægade $', !., !$!) København K, DK %" '$ '" (",  

lisenoerholm@culdesac.dk

O
Odde, Knud, Duevej (), $., "### Frederiksberg, contact@knudodde.dk
Ohlsen, Billy Sjur, Herstedøster Kirkestræde !#, ")"# Albertslund, $% () )( ")
Ohsten, Birte, Stenbjerg Kirkevej (", &&'" Snedsted, (& (% *# !#
Olesen, Annette, Råhøjparken !)$, *")# Viby, *) "* &$ !$
Olesen, Ole, Hågendrupvej !( B, Smidstrup, %"'# Gilleleje, $* %! *# *$
Olrik, Balder, Taffelbays Allé ! B, "(## Hellerup, %( $# $! ($,  

balder@netsummary.dk
Olrik, Lisbet, Vandværksvej "#, $'*! Rørvig, '( (! (# #&
Olsen, Ib Spang, Slotsparken )$, "**# Bagsværd, $$ (* &% )"
Olsen, John, Sundsgårdsvej !!, Fjellebro, '&'# Ringe, )" "& !' ("
Olsen, Kai, Helstedsvej !#, %$*# Fredensborg, $* $* !% (%
Olsen, Ole Frederik, Stauns !%, *%#' Samsø, *) '( #) "), ole.olsen@ofir.dk
Olsen, Ole Skou, Wesselsgade "", %.tv., ""## København N, %' %( !" %(,  

oso@mail.tele.dk
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Omann, Hans Peter, Gothersgade !$%, "., !!"% København K, %% !' "$ &#,  
omann@post$.tele.dk

Orloff, Linda, Raadvad ), !.tv., "*## Lyngby, %% "$ &$ !(, linda.orloff@mail.dk
Ortvad, Erik, Kvänjarp, %$! (! Ljungby, Sverige
Otzen, Per Marquard, Langgade $), $&*# Stege, %' ") ") '%,  

per.marquard.otzen@pol.dk

P
Pagter, Gudrun, Egelandvej !(, Øster Starup, )#$# Egtved, &' '' %' %#,  

gudrunpagter@get"net.dk
Parylewicz, Max, Tordenskjoldsgade %#, *"## Århus N, *) !# '' #&,  

nax.parylewicz@netclubben.com
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