
  

Kunstudstilling og auktion 
 

23. - 28. november 2021  

på Museet Holmen i Løgumkloster 

Auktionen den  28. november 2021 kl. 15:00  

Et projekt for  kvinder og piger i de grønlandske 
byer Qaqortoq og Nanortalik. 

 
Et samarbejde mellem Museet Holmens Venner og SI Tønder    
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1. ”Natskal” 

Asger Kristensen, København 

www.havlitstentoj.dk 

1. Asger Kristensen, keramik, skål, ”Natskal”, H14/Ø19 cm 

Galleripris: 1.400 kr. 
Mindstepris: 800 kr. 
 

Medlem af:’Danske Kunsthåndværkere og Designere DkoD,   
Billedkunstnernes Forbund BKF, Dansk Billedhugger Samfund DBS 

Keramiker Asger Kristensen udforsker keramikken som et skulpturelt og 
funktionelt objekt gennem utallige ler- og glasureksperimenter. Den  
klassiske form er tyndt drejet og bearbejdet, så den bliver tynd og sprød. 
Med lag til lag teknik opstår der dybde i dekorationen. Det tørre udtryk på 
ydersiden danner en fin kontrast til indersidens mørke jernglasur.  

Denne skål er fra serien ”Natskaller” som blev præmieret med  
”Kunsthåndværkerprisen af 1879”. 

http://www.havlitstentoj.dk
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2. Litografi 

Adi Holzer, Værløse og Winklern 

www.adiholzer.com 

2. Adi Holzer, litografi, H60/B36 

Galleripris 2.000 kr. 
Mindstepris 1.000 kr. 

 

Medlem af: 
Kunstverein Kärnten, Østrig 

 

Adi Holzer er en østrigsk illustrator, grafiker, glas- og billedkunstner. Han 
arbejder skiftevis i sit atelier i Danmark og i Østrig.  

Hans værker er koloristiske med plads til såvel store armbevægelser som 
små detaljer, der overalt i værkerne på det nærmeste skaber et ekstra  
vindue i værket og tilføjer liv og aktivitet overalt. 

http://www.adiholzer.com/
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3. Keramik/raku/lågkrukke 

Birgit Marie Kjær, Gråsten 

www.bmkjaer.dk 

3. Birgit Marie Kjær, keramik/raku, lågkrukke, H30/B10/D9 cm 

Galleripris: 1.500 kr. 
Mindstepris: 750 kr. 

 

Medlem af: 

Kvindelige Kunstneres Samfund KKS  
Keramisk Forum KF 
 

Birgit Marie Kjærs keramik afspejler hendes tætte kontakt med naturen. 

Hun arbejder med unika i primitive brændinger: Raku-Pit-Sagger.  

Hun finder inspiration i naturens mønstre og former: forsteninger, tegl, flint 

og drivtømmer og finder afsæt i den umiddelbare skønhed.  

http://www.bmkjaer.dk
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4a. Vævning                                              4b. Vævning 

Lise Frølund. Vamdrup. 
www.lisefrolund.dk 

4a. Lise Frølund, vævning, hør/papir, H67/B50 cm 

Galleripris: 7.000 kr. 
Mindstepris: 3.000 kr. 

4b. Lise Frølund, vævning, hør/papir, H67/B50 cm 

Galleripris: 7.000 kr. 
Mindstepris: 3.000 kr. 

Medlem af:  
Billedkunstnernes Forbund BKF og Danske Kunsthåndværkere & Designere 

Lise Frølunds inspiration er næsten altid noget i bevægelse. De nære  
omgivelser, et menneske hun møder, en lyd eller blæsten i træerne. Lise 
Frølunds værktøj, væven, er meget stringent. Den er født til striber og tern. 
Alligevel, eller måske derfor, optager det hende meget at få dette  
regelrette værktøj til at konstruere flader, der består af uregelmæssige eller  
tilsyneladende uorganiserede enkeltdele, som først på afstand samler sig til 
et hele. 

http://www.lisefrolund.dk/
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5. ”Opret forbindelse #2” 

Signe Guttormsen, København 

www.signeguttormsen.dk 

5. Signe Guttormsen, fræsning og akryl på lamineret træ, ”Opret  
forbindelse #2”, H57/B46 cm 

Galleripris: 15.000 kr. 
Mindstepris: 2.500 kr. 

 

Medlem af: 
Billedkunstnernes Forbund BKF og Den Frie Udstilling 

Guttormsen skaber værker, der ofte iscenesætter det fraværende og  
samtidig udspringer af et givent materiales eller rums betingelser. Hun  
arbejder med medier som maleri, fotografi og har et stadig voksende fokus 
på stedsspecifikke og bygningsintegrerede, rumlige værker. Udtrykket er 
rent abstrakt og billederne opstår ikke ud fra en traditionel tænkemåde og  
materialerne adskiller sig ofte fra den traditionelle tankegang. Materialer så 
som træ og aluminium indgår ofte i værkerne mens også tekstelementer 
indtænkes.  

http://www.signeguttormsen.dk
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6. Bronzeskulptur + bog 

Peter Hesk, Nykøbing Sjælland 

www.peterhesk.dk 

6. Peter Hesk, bronzeskulptur, H17/B6/D10 cm, + bog 

Galleripris: 4.100 kr. 
Mindstepris: 4.100 kr. 

 

Medlem af: 
Billedkunstnernes Forbund BKF,  Dansk Billedhugger Samfund DBS og  
Vestsjællands Arbejdende Værksteder VAK 

Peter Hesk er alsidig i sit materialevalg, idet der arbejdes i tegl, bronze og 
træ når skulpturerne laves, ofte i store formater. Sanselighed og organisk 
fornemmelse er nøgleordet for Peter Hesks skulpturer. De snor og drejer sig 
op ad eller ud ad – de er altid i bevægelse. Billedkunst med tusch og akryl 
indgår også i hans kunstneriske virke.  

http://www.peterhesk.dk/
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Aka Høegh, Qaqortoq 

7a. Aka Høegh, Litografi, ”Mor fortæl mig”, H64/B48 cm 

Galleripris 1.000 kr. 
Mindstepris 500 kr. 

7b. Aka Høegh  pasteltegning, ”Fantaserer”, B65/H80 cm 

Galleripris: 7.000 kr. 
Mindstepris: 3.500 kr. 

 

Medlem af:  
Ex Dania og Arte por la Vida 

Aka Høegh er grønlandsk grafiker og billedhugger, som gennem sin kunst 
har prøvet at afbilde den grønlandske sjæl og natur. Billederne handler om 
den vældige natur og den nedarvede sagnverden. Værkerne kan også  
udtrykke hverdagen i hjembyen Qaqortoq med de unge og de gamle med 
længslens eller livserfaringens udtryk printet i ansigterne. Udover malerier 
og skulpturer, har Aka Høegh bidraget med illustrationer  til bøger. 

7a. ”Mor fortæl mig”                                                     7b. ”Fantaserer” 

https://www.google.dk/search?q=Qullissat&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SC8pKS5OVgKzzUyy4i1MtMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-Ud4iVs7A0pyczOLixJIdrIwA475-a0EAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD5MnRkvjpAhXIjqQKHZ2hB08QmxMoATAUegQIDRAD
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8. ”Måneopgang ved Saqqaq” 

Kirsten Klein, Sønder Dråby, Mors 
 
8. Kirsten Klein, foto, ”Måneopgang ved Saqqaq”, H45/B50 cm 

Galleripris: 5.800 kr. 
Mindstepris: 2.900 kr. 

 

Medlem af: 
Kunstnersamfundet, Billedkunstnernes Forbund BKF, Vrå-udstillingen og 
Corner. 
 
I sit fotografi skaber Kirsten Klein et personligt, mytisk og til tider dramatisk 
udtryk gennem den konsekvente brug af landskabet som motivkreds.  

Kirsten Klein tog i en måned billeder af isfjelde. Formerne, lyset og rummet 
omkring dem. Som landskabsfotograf kan hun noget med rummet. Kirsten 
Klein kan tage billeder af dét, der ikke er. Af rum, af afstand, så luft fylder. 
Tomrummet presser sig på i hendes landskabsfotografier. Som fra et hidtil 
ukendt udsigtspunkt ser man med nye øjne på naturen. 
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9. ”Nanoq” 

Buuti Pedersen, Fakse Ladeplads 
www.buuti.dk 

9. Buuti Pedersen, maleri, ”Nanoq”, H30/B30cm  

Galleripris: 3.000 kr. 
Mindstepris: 1.500 kr.  

 

Medlem af: 
Kunstnersammenslutningen KIMIK, Billedkunstnernes Forbund BKF og  
Sibirien Kunst & Design  

Buuti Pedersen har spillet en afgørende rolle i den grønlandske kunst og 
kulturverden, og har gennem de seneste 30 år sat sine aftryk rundt omkring 
i hele Grønland. Buuti har længe været kendt for i sine malerier at male  
motivet i næsten sammenhængende penselstrøg, indbundet i kraftige  
farver. Hun formår med akrylfarverne at opbygge sine værker med en  
farveintensitet, som i mange andre tilfælde ville virke overdreven og for 
kraftig, men Buuti Pedersen danner en samhørighed i sine værker, ved brug 
af kontraster - både lys og mørke, men også med komplementærfarver.  

http://www.buuti.dk/
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     10a. Keramik, flettet skål                                  10b. Keramik, flettet skål 

Heike Jacobsen, Varnæs 
www.heikejacobsen.dk 
10a. Heike Jacobsen, keramik, flettet skål, H25/Ø15cm 

Galleripris: 1.800 kr. 
Mindstepris: 900 kr. 

10b. Heike Jacobsen, keramik, flettet skål, H12/Ø26 cm 

Galleripris: 2.800 kr. 
Mindstepris: 2.000 kr. 

 

Medlem af: 
Billedkunstnernes Forbund BKF, Kvindelige Kunstneres Samfund KKS og 
Keramisk Forum KF 

Heike Jacobsen fokuserer på keramisk kunst og udnytter porcelænets  
materialeegenskaber til det yderste. Gennem mange års forskning og  
afprøvning, har Heike Jacobsen opnået noget akvarelagtigt, som passer til 
det spinkle og papiragtige, og samtidig har hun formået at bevare de bløde 
farveeffekter i sine værker.  

http://www.heikejacobsen.dk/
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11. ”Correction” 

Peter Martensen, Hellerup og Odsherred 
www.petermartensen.com 

11. Peter Martensen, maleri, ”Correction”, H30/B40 cm 

Galleripris: 20.000 kr. 
Mindstepris: 10.000 kr. 

 

Medlem af: 
Fyns Grafiske Værksted, Billedkunstnernes forbund BKF og  
Kunstnersamfundet.  

Udover maleri arbejder Peter Martensen desuden med tegning, grafik og 
video. Han er en anerkendt portrætmaler, og har portrætteret Erling Olsen 
og Christian Mejdal (Tidl. formænd for folketinget). Værkerne hænger i  
Folketinget. I Peter Martensens maleri er en stor forkærlighed for det  
klassiske figurmaleri meget tydelig. Udtrykket er helt hans eget, og  
universerne er umiddelbart genkendelige, men rummer altid et surreelt 
tvist.  

http://www.petermartensen.com/
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12. Akvarel 

Stinne Teglhus, Hirtshals 

www.stinneteglhus.dk 

12. Stinne Teglhus, akvarel, H40/B50 cm 

Galleripris: 1.500 kr. 
Mindstepris: 750 kr. 

 

Medlem af: 
Dansk Billedhuggersamfund DBS,  Illustrationsgruppen i Dansk  
Forfatterforening og Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder VAK 

Stinne Teglhus udtrykker sig naturalistisk men forenkling og en vis munter 
naivisme betyder at naturen ikke kun skildres nøgternt men tilføjes humor 
og varme. Værkerne peger ud over det rent beskrivende og bliver i stedet 
kærlighedserklæringer til naturen. 

http://www.stinneteglhus.dk/
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13. Litografi + bog 

Cathrine Raben Davidsen, København 

www.cathrinerabendavidsen.com 

13. Cathrine Raben Davidsen, litografi, H30/B22 cm, + bog  

Galleripris: 2.200 kr. 
Mindstepris: 1.100 kr. 

 

Medlem af: 
Kunstnersamfundet, Billedkunstnernes forbund BKF og Danske grafikere. 

Cathrine Raben Davidsen tager udgangspunkt i den klassiske kunst- og  
litteraturhistorie. Hendes kunstværker har klare referencer til renæssancens 
mesterværker. Hun går dog også langt udover inspirationen fra renæssan-
cen og blander ofte nutidig påklædning og moderne frisurer ind i de  
klassiske figurer. Cathrine Raben Davidsens værker kredser om forandring 
og identitet. Hun arbejder bevidst med det ufærdige, så værkerne får en 
skrøbelig og drømmende karakter. 

http://www.cathrinerabendavidsen.com
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14. ”Howling animal” 

Pontus Kjerrman, Kongens Lyngby 
www.kjerrman.dk 

14. Pontus Kjerrman, bronzeskulptur, ”Howling animal”, H32/B11/D11 cm 

Galleripris: 12.500 kr. 
Mindstepris: 6.000 kr. 

 

Medlem af:  
Kunstnersamfundet Corner og Billedkunstnernes Forbund BKF 

Humor og alvor går hånd i hånd i Pontus Kjerrmans eventyrlige  
værker, der handler om at være menneske. Han er især kendt for sine 
mange skulpturer udformet som mytologiske fabeldyr. I Pontus  
Kjerrmans fantastiske skulpturer antager dyreskikkelserne en så men-
neskelig karakter, at man næsten glemmer deres urealistiske udform-
ning.  

http://www.kjerrman.dk/
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15a. ”Songs from the wood”             15b. ”Songs from the wood” 

Ken Denning, Bjert 

www.kendenning.com 

15a. Ken Denning , maleri, ”Songs from the wood”, H50/B62 cm 

Galleripris: 7.500 kr. 
Mindstepris: 3.000 kr. 

15b. Ken Denning, maleri, ”Songs from the wood”, H50/B62 cm 

Galleripris: 7.500 kr. 
Mindstepris: 3.000 kr. 

Medlem af: 
Danske Grafikere, Billedkunstnerens Forbund, Kunstnersamfundet, Den Gyldne og 
Grænselandsudstillingen. 

Ken Denning er optaget af landskabet, som han fortolker gennem forskelli-
ge kunstneriske virkemidler. Med afsæt i grafikken blev raderingen og teg-
ningen den foretrukne udtryksform. I årenes løb er disse former og teknik-
ker inddraget i værker sammen med billeder og oliemaling. Inspirationen 
findes ofte ved besøg i Færøerne. Disse værker er inspireret af sange fra 
albummet ”Songs from the wood” af Jethro Tull.  

http://www.kendenning.com
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16. Grafik 1/1, carborundum 

Hanne Knudsdatter, Løgumkloster 

www.knudsdatter.dk 

16. Hanne Knudsdatter, grafik 1/1, caborundum, H53/B45 cm 

Galleripris: 3.000 kr. 
Mindstepris: 500 kr. 

 

Medlem af: 
Fynske Grafiske Værksted FGV,  Danske Grafikere, Billedkunstnernes for-
bund BKF, Det grafiske Værksted, Kirsten Kjærs Museum, Frøslev og Søn-
derjyske Kunstnere SK 

Hanne Knudsdatter arbejder med grafik. Teknikkerne koldnål, akvatine, colo-

grafi og viskositetstryk danner grundlaget for trykkene. Udtrykkene i billederne 

varierer i takt med naturens gang. Inspiration hentes også i den musik der lyttes 

til og blandes med indtryk fra de gode historier  dagligdagen bringer.  

http://www.knudsdatter.dk/
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17. Granitflise 

Laila Westergaard. København V 
www.lailawestergaard.dk 

 

17. Laila Westergaard, granitflise, H40/B40/T3 cm 

Galleripris: 14.000 kr. 
Mindstepris: 10.000 kr. 

 
Medlem af: 
Den Gyldne, Vrå-udstillingen, Kunstnersamfundet og Billedkunstnernes 
Forbund BKF 
 

Laila Westergaard benytter i sine værker enkle former i granit, ofte med en 
forfinet, stærkt detaljeret overflade, hvor billeder, tegn og mønstre træder 
frem i samspillet mellem det ru og det blanke. Motiverne er ofte portrætter 
eller hverdagsgenstande, som hugges ud i let relief på den polerede granit-
overflade. 

http://www.lailawestergaard.dk/
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18. Grafik 

Leif Kath, Christiansfeld 
www.leifkath.dk 

18. Leif Kath, grafik, H50/B44 cm 

Galleripris: 3.200 kr. 
Mindstepris: 1.600 kr.  

 
Medlem af: 
Kunstnersamfundet,  Danske Grafikere, Billedkunstnernes Forbund BKF, 
Kunstnersammenslutningen Jylland, Vrå-udstillingen og Den Frie Udstilling 

Leif Kath kender kvaliteten af sin kunst ved at se på dét, han udelader. Det 
kræver mod og en klar tankegang. Leif Kaths kunst udspringer af  
lidenskabelig koncentration. Han er ikke en mand, der råber højt om sin 
kunnen. Han lader billederne tale. Og det gør de i et overbevisende klart,  
non-figurativt og smukt sprog med vibrerende liv. Det drejer sig med  
kunstnerens egne ord om at "reducere og koncentrere". Hans værker er  
intense og spændstige i deres udtryk.  

http://www.leifkath.dk/
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19. Litografi, 44/120 

Anette Harboe Flensburg, Humlebæk. 
www.anettehflensburg.dk 

19. Anette Harboe Flensburg, litografi, 44/120, H50/B65 cm 

Galleripris 3.800 kr. 
Mindstepris 1.900 kr. 

 
Medlem af: 
Billedkunstnernes Forbund BKF,  Dansk Kunstfond, medlem af komitéen for 
billedkøb og tilskud, Grønningen 

Anette Harboe Flensburgs værker trækker på traditionen fra Danmarks  
store maler Vilhelm Hammershøi, hvor maleriets rum og lysindfald skaber 
en sanselig intensitet. Giver man sig tid til at fordybe sig i hendes malerier, 
kan man næsten opleve at bevæge sig ind i rummene, høre lyden og mærke 
temperaturen. Vores indre sansekompas aktiveres. 

Anette Harboe Flensburg maler på én gang det synlige og det usynlige.  

http://www.anettehflensburg.dk/
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20. ”Tyr” 

Paul Cederdorff, Holstebro 

www.cederdorff.dk 

20. Paul Cederdorff, skulptur, bronze, ”Tyr”, H7/L11/B6 cm 

Galleripris: 4.500 kr. 
Mindstepris: 4.500 kr. 

 

Medlem af: 
Dansk billedhuggersamfund DBS,  Kunstnersammenslutningen Jyderne og  
Vestjydske Kunstnere 

Værkerne spænder vidt lige fra skulpturer og keramik til malerier og 
grafik. Paul Cederdorff er uanset materialet sikker i sin udtryksform. 
Figurerne tager afsæt i oldnordiske helleristninger, hvor Paul Cederdorff 
parallelarbejder efter oprindelige værker eller genstande. Han aflurer 
deres hemmeligheder og får tillagt nye betydninger. Dette indtryk  
forstærkes af materialevalget, bronze, granit eller cement.  

http://www.cederdorff.dk/
http://vestjydske-kunstnere.dk/
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21. Grafik trykt på kobberpapir med kobbertryksfarve 

Lars Waldemar, Esbjerg 
www.larswaldemar.dk 

21. Lars Waldemar, grafik trykt på kobberpapir med kobbertryksfarve, 
         H39/B75 cm 

Galleripris: 3.200 kr. 
Mindstepris: 1.600 kr. 

 
Medlem af: 
Billedkunstnernes Forbund BKF, Dansk Billedhuggersamfund DBS,  
International Sculpture Network og Den Fynske Forårsudstilling 

Lars Waldemar skaber sine værker med udgangspunkt i naturen og den 
uendelige organiske mangfoldighed. Her søger han de strukturer og former, 
der er essentielle for det, at vi opfatter noget som naturligt og livgivende. 
De elementer bruger han til at konstruere sine værker med. Han genskaber 
dog ikke direkte det, som han ser, men kombinerer flere iagttagelser og 
skaber sine egne livsformer. 

http://www.larswaldemar.dk
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22a. ”Don’t feed our inner beast”         22b. ”Don’t feed our inner beast” 

Jens Galschøit, Odense 

www.gallerigalschiot.dk 

22a. Jens Galschøit, kobberrelief, ”Don’t feed your inner beast”,  
          H20/B13 cm 
Galleripris: 500 kr. 
Mindstepris: 250 kr. 

22b. Jens Galschøit, kobberrelief, ”Don’t feed your inner beast”,  
          H20/B13 cm 
Galleripris: 500 kr. 
Mindstepris: 250 kr. 

 

Jens Galschiøt kunstneriske produktion spænder vidt, fra smykker og små 
fine skulpturer til enorme skulpturer. Han udtrykker sig for det meste i  
naturalistiske og organiske former. Kunstværkerne indgår ofte i politisk  
betonede events  i internationale sammenhænge. Værkerne bliver til i 
værkstedet i Odense. Her kan gæsterne blive ført ind i Galschøits  
mangfoldige univers. 

http://www.gallerigalschiot.dk/
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PROJEKTET: 

Formålet med kunstudstillingen og auktionen er at støtte udsatte piger og 

kvinder i Grønland.  Vi fik kontakt til Foreningen Grønlandske Børn, som 

foreslog at oprette et "tumlestik " i byerne  Qaqortoq og Nanortalik - et  

gymnastikhold for de 0-3-årige børn. I begge byer er der ikke faste mødre-

grupper og kun  meget få aktiviteter for mødre og børn. Ved at oprette et 

"tumlestik" kan mødrene  mødes, støtte og sparre med hinanden, men også 

få støtte fra en fagperson fra familiecenteret i Qaqortoq 

 

Vi siger en stor  tak til alle kunstnerne, som har doneret 

værker til udstillingen. Ligeledes en stor tak til vores  

samarbejdspartnere og sponsorer: 

 Foreningen Grønlandske Børn  

 Museet Holmens Venneforening 

 
 


