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Frederikshavn Kunstmuseum har samlet 90.000 kroner ind til købet af et nyt ansigt

BYENS KUNSTMUSEUM har fået nyt ansigt. Eller rettere sagt en maske. Det er nemlig 
lykkedes Frederikshavn Kunstmuseum at indsamle de 90.000 kroner, som det krævede at købe 
den maske, som har hængt på museet i et halvt års tid.

Masken er lavet af kunstneren Jens Galschiøt, og den blev hængt op på facaden tilbage i foråret 
i forbindelse med en udstilling af selvsamme kunstner. Efterfølgende fik Frederikshavn 
Kunstmuseum lov til at låne masken, men nu er den blevet en fast del af museet.

-Nu har museet fået et særpræget symbol, der forhåbentlig vil skabe noget nysgerrighed blandt 
folk.

Den kan ses helt nede fra gågaden, og den kan tiltrække flere til Frederikshavn Kunstmuseum. 
Mange aner ikke, at vi eksisterer, og der er ikke så meget skiltning, der peger mod museet, siger 
kunstmuseets formand Klaus Rödel.

Masken blev permanent hængt op i mandags, og onsdag blev den så " præsenteret" for 
offentligheden.

Kultur-og fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune, som har bidraget til masken med 10.000 
kroner, var naturligvis til stede ved præsentationen, og formand for udvalget, Mogens Brag, 
holdt afsløringstalen.

Udover kultur-og fritidsudvalget er det fonde og lokale virksomheder, der har bidraget med de i 
alt 90.000 kroner.

-Vi er begejstrede og glade for, at så mange vil hjælpe med projektet, og vi er stolte over, at vi 
som museum har kunnet engagere sponsorerne, siger Klaus Rödel.
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