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Initiativgruppen, kontakt:  
Bestyrelsesformand Susane Røntved, tlf.: 20 46 04 77, mail: susane@purevision.dk 
 
I forbindelse med offentliggørelsen af ansøgningen til Frederikshavns 
Kommune: 
 
Initiativtruppen søger nu Frederikshavns Kommune om at være med til at finansiere udarbejdelsen af en analyse som 
skal kortlægge potentialerne for Frederikshavns kommune ved etablering af et museum for international samtidskunst i 
verdensklasse i Skagen. 
 
Analysen har til formål at afdække på hvilken måde et museum for international samtidskunst vil understøtte 
Frederikshavns Kommunes lokaludvikling, visioner og potentialeplaner inden for blandt andet turisme og 
erhvervsturismeområdet.  
 
Analysen vil ligeledes være et mulighedsstudie som skal afdække hvilke muligheder for udvikling og afledte positive 
effekter etableringen af museet vil tilføre omgivelserne – både helt ned i nærmiljø og på kommunal plan.  
 
 
Fakta: 
Analysearbejdet vil blive foretaget af CFBO og vil ligge færdig i udgangen af 2019 
CFBO er virksomhed placeret i Århus og København som rådgiver om udvikling af steder og destinationer i bred 
forstand: fysisk planlægning, strategier, byliv og funktioner, konkurrencer og udbud, finansiering/fundraising, 
kommunikation og facilitering af dialogbaserede udviklingsprocesser med mange forskellige aktører. CFBO byder ind 
med byplanfaglige strategiske, proces- og kommunikationskompetencer, herunder ifm. destinationsudvikling, som 
sættes i spil for at binde holdets helhedsorienterede opgaveløsning sammen i et projekt, hvor realisering, forankring og 
innovation er tænkt ind fra start. 
 
Initiativgruppen for etablering af Astrup Fearnley Museet Skagen består af: 
Projektleder: Kunsthistoriker Dorthe Rosenfeldt Sieben. Dorthe Rosenfeldt Sieben har udviklet koncept og været 
visionsbære af ideen om et museum for international samtidskunst i verdensklasse i Skagen siden en lille gruppe lokale 
i sommeren 2014 italesatte drømmen om ideen.  
 
Bestyrelse: Formand: Susane Røntved, direktør, Pure Vision, Skagen. Bestyrelse: Kurt Kirkedal, tidl. borgmester 
Skagen. Mogens Schultz, direktør, SE Packing System, Skagen. Johannes Palsson, CEO FF Skagen. 
 
Projektets ide: 
Det er projektets ide i Skagen at etablere et museum for international samtidskunst i verdensklasse - i arkitektur i 
verdensklasse. Et museum for international samtidskunst i verdensklasse i Skagen, der kan understøtte Frederikshavns 
kommunes enestående tradition for trods sin størrelse at gå i front  –  både inden for kunsten, fiskeriet, naturen og 
turismen. Et museum for international samtidskunst i verdensklasse skal være med til at sikre Skagens fortsatte 
udvikling som den lille by på toppen af Danmark, som med et enestående cool brand forener storslået enestående natur 
med løbende nye internationale kulturelle vinde, og som bakkes op af sit lokalsamfund. 
Et museum for international samtidskunst i Skagen skal komplementere Skagens Museum, og med begge institutioner i 
Skagen vil man give mulighed for at etablere dialog og perspektiver mellem danske 1900-tals kunst og de nye 
internationale tendenser inden for kunsten. Dette vil medvirke til at styrke og videreudvikle Skagens 150 årige lange 
tradition som værende en by, der på internationalt niveau eksponerer kunst af højeste international klasse.  
 
Feasibilityfasens formål, varighed og finansiering: 
Feasibilityfasen har til formål at beskrive projektet og at kortlægge mulighederne for at realisere projektet. Særligt med 
fokus på driften. Fasen forløber i det næste års. Midlerne til Feasibilityfasen er rejst blandt private lokale virksomheder 
samt privat personer fra henholdsvis Skagen og Gl. Skagen. FF Skagen Fonden samt Bikubenfonden har ligeledes ydet 
støtte til Feasibilitystudiet (Bikubenfonden skal krediteres med navn og logo ved offentliggørelse). 
 

   Skagen 12. marts 2019 /Bestyrelsen og Dorthe Rosenfeldt Sieben 


