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MEST LÆSTE PÅ Bragede afsted på 
motorvej med 180 km/t 
NORDSJÆLLAND: Der var 
enkelte bilister, som gav den 
for meget gas, da der henover 
weekenden blev gennemført 
en målrettet hastighedskon-
trol i Nordsjælland.

NORDSJÆLLAND

Tlf: 48 24 41 00

Mail: frederiksborg@sn.dk

Jesper Sabroe, tlf. 4822 8906
 

Hvem er den ukendte 
 Lotto-millionær?

HELSINGE: Hvis du har købt 
din Lotto-kupon her på OK 
Plus-tanken, så tjek den lige 
endnu en gang. Måske er du 
blevet millionær i løbet af 
weekenden.

Navn: Luise Gomard
Alder: 45 år
Stilling: Museumsdirektør
Museum: Rudolph Tegners Museum & Statuepark
Åbningstider:  Tirsdag-søndag kl. 12-17 frem til 21. oktober 
– herefter er Statueparken åben i vinterhalvåret. Tjek altid 
rudolphtegner.dk for åbningstid 

Mit yndlingsbillede her 
på museet er en skulptur. I 
øjeblikket kigger jeg en del 
på et af hans tidligere vær-
ker der hedder ”Lykken”. 
Det forestiller en mand, 
der styrter i afgrunden for 
fødderne af en underskøn 
kvinde. Det er på en gang et 
erotisk og smukt værk med 
en opadstræben og en ned-
adfalden, men også interes-
sant fordi det handler om 
magtforholdet mellem kvin-
de og mand. Det viser selv-
følgelig Tegners egne tanker 
på det tidspunkt, han lavede 
det, men åbner for meget an-
det. Jeg kommer bl.a. til at 
tænke på Edvard 8, der ab-
dicerede for at få sin elske-
de Wallis Simpson, hvilket 
er en virkelig fascinerende 
og storladen historie, og på 
vores tids #metoo, og hvilke 
magtanvendelser man væl-
ger at tage i brug kønnene 
imellem. 

I efterårsferien er det 
sidste udkald for at se sær-
udstillingen »Tegner og 
Marokko - Marokkansk 
samtidskunst«. Tegner var 
meget inspireret af Marok-
ko, hvor han rejste til 2 gan-
ge i livet. Nu har vi bragt en 
bid af samtidskunstscenen 
til Tegner, så han, der er 
begravet i museet, og vores 
gæster, kan se, hvad der sker 
på den marokkanske kunst-
scene i dag.  

Jeg synes, det er vigtigt at 
gå på museum, fordi kunst 
hæver os over dagligdagen 
og os selv og gør os til men-

nesker med større udsyn og 
indblik. Det er klædeligt og 
godt for os alle. Vi skal insi-
stere på den åndelige dan-
nelse via kulturen. Jeg vo-
ver påstanden om, at det gør 
verden til et bedre sted. Selv 
de kunstoplevelser, man 
overhovedet ikke forstår el-
ler som keder os, sætter ting 
i perspektiv. Det kan også 
bare være en slags uforplig-
tende frikvarter. 

Museets seneste anskaf-
felse er mange år tilbage, 
da det er sjældent, der duk-
ker ukendte Tegnerværker 
op, som vi ikke har i forve-
jen. Men for snart en del år 
siden kom nogle af Tegners 
søskendes efterkommer-
ne, som jeg har forstået det, 
med et smukt værk af en lille 
dreng, som er hugget i mar-
mor. Jeg ved desværre ikke 
så meget om det, da de afle-
verede det uden aftale, og de 
ikke efterlod kontaktdata. 

Jeg husker det her mu-
seumsbesøg fordi det var 
min første date med ham, 
der senere skulle blive min 
mand og far til mine 3 børn: 
Edvard Munch på Arken i 
2001. Det museumsbesøg 
blev skæbnesvangert. En 
anden vild museumsop-
levelse fik jeg anbefalet af 
Ingvar Cronhammar. Gu-
stav Vigelands bror, Ema-
nuel Vigeland, som er sam-
tidig med Tegner, opførte 
en museumsbygning i 1926. 
I 1940’erne blev bygningen 
muret til for at blive anvendt 
som hans gravkammer. 

»Tomba Emanuelle«, kald-
te han det. Der er et enormt 
stort frescomaleri »Vita«, 
som beskriver menneskets 
liv fra fødsel til død, som 
Tegners Livets Port, i dra-
matiske og erotiske scener. 
Det er en ret vild oplevelse at 
stå i det rum.   

Jeg drømmer om at be-
søge X-Museum jeg elsker 
selvfølgelig de store kunst-
museer og de besøg, de byder 
på: V&A i London, hvor du 
kan bestille tid helt til om 
aftenen til de populære ud-
stillinger. Herhjemme SMK, 
AROS, Louisiana og Arken. 
Men der er en helt særlig 
magi i de mindre og skæve 
steder, der byder på en an-
den slags totaloplevelse. 

I den kategori ligger Astrid 
Noacks Atelier, Einar 
Johnsson i Island (som Teg-
ner havde berøring med), 
Georg Kolbe ved Berlin og 
jagtmuseet, Musée de la 
Chasse et de la Nature i Pa-
ris. De steder har været på 
ønskelisten så længe, at jeg 
bliver nødt til at gøre noget 
ved det. Det er dybt interes-
sant at blive indlemmet i en 
kunstners egen totale ver-
den, som ikke er så hårdt ku-
rateret. Her finder jeg især 
inspiration på artiststudio-
museum.org.

Museer er 
inspiration - 
eller et  
frikvarter

Kunst hæver os over daglig-
dagen og os selv og gør os til 

mennesker med større udsyn og 
indblik, mener Loiuise Gomard.

Lige nu er Louise Gomard optaget af et af Tegners tidligere værker »Lykken«. Det forestiller en mand, der 
styrter i afgrunden for fødderne af en underskøn kvinde.


