
,Kære gæster, 

Det er svært at få armene ned i Æglageret for tiden… 

VK20 har indtil videre været en ubetinget succes….der stort set har forløbet 

gnidningsløst….og nu står vi så her – på den store finaledag med en masse 

kunstinteresserede gæster og 4 spændte prismodtagere. 

Men VK20 vender jeg tilbage til lige om lidt, for I skal lige høre lidt om, hvordan året  

sluttede i Æglageret…. VK20 er kun en af grundene til, at hurra-armene hænger og flagrer 

over hovedet på os æggeister. 

Nogle uger før jul fik vi nemlig en førjulegave. 

Vi fik den endelige bekræftelse på, at Den A.P.Møllerske støttefond donerede os kr. 

4.000.000 til renovering og udbygning. I forvejen havde vi kr. 625.000 kommunale midler, 

kr. 200.000 fra Lokale og Anlægsfonden samt en egenfinanciering på kr. 100.000. Vi skal lige 

ud finde 3,5 mio yderligere, således at vi kan gennemføre hele projektet. Men vi er 

optimister – donationen fra Den A.P.Møllerske Støttefond er en blåstempling af de 

allerbedste – en slags gateway til de øvrige fonde. 

Husets formand Jørgen Fokdal og jeg havde en snak med donationsoverdrageren fra 

A.P.Møller, inden vi fik det formelle dokument på de mange penge. 

Han lagde vægt på at Holbæk generelt er en aktiv by med et godt kulturliv, og han syntes at 

vi her i Æglageret, gør et fantastisk stykke arbejde.  Vi har allerede et spændende og 

sjælefyldt kulturhus  til glæde for mange – men sideløbende har vi hele tiden tænkt tanker, 

der kunne gøre huset endnu mere interessant for endnu flere. 

At vi er nået hertil skyldes bl.a. at vi efterhånden er en meget stor gruppe ildsjæle, der vil 

dette hus. 

Vi er ildsjæle med alle mulige kompetencer, der byder ind der, hvor de er bedst. 

Vi er ildsjæle der vælger at bruge en stor del af fritiden på at bakke op omkring Æglageret. 

Vi er ildsjæle  der på frivillig basis skaber aktiviteter til glæde for andre. 

Vi vil det her skønne hus. 

VK20 er i høj grad også et produkt af den frivillige  indsats. 

Det er den 4. udgave af Vestsjællands Kunstudstilling i Æglager-regie. Men det er værd at 

hæfte sig ved, at det faktisk er den 36. udgave af udstillingen, der har haft lidt forskellige 

tilholdssteder i området.  



Før Æglageret kom ind i billedet holdt udstillingen til på Kunsthøjskolen i en halv snes år. 

I den tidligere version var der fysisk håndtering af samtlige kunstværker og en meget stor 

manuel arbejdsbyrde. I version ÆGLHK 36.4.1. er vi nu nået frem til en udgave hvor meget 

foregår digitalt. 

VK17 var en stor succes med mange tilmeldte – men det var en manuel version, der trak 

tænder ud på mange i huset. 

VK18 dykkede mht til deltagerantal, fordi vi havde ganske heftige problemer med en 

ændring af tilmeldingsproceduren. 

VK19 gik lidt bedre. Vi havde fået styr på nogle af de største fejlpukler fra VK18.  

VK 20…..vi fik evalueret…vi fik lært af fejlene… vi fik fladet nogle pukler ud……vores 

fremragende IT mand Michael Jerndorff har justeret lidt hist og pist….vi indførte en 

sekretærfunktion….vi har høstet en masse erfaring fra de 3 foregående år. 

Vi oprettede en supportlinie…..telefon og mail…..men den blev absolut hverken rygende 

eller overbelastet. 

Alt i alt synes vi – en rigtig god afvikling. 

Men intet er perfekt, så VK version ÆGLHK 37.5.1 vil sikkert blive justeret flere steder. 

VK20 er også den første VK-udstilling under Æglagerets vinger, der er blevet beriget med et 

katalog. 

Medieselskabets Fond valgte at støtte et VK katalog med kr. 20.000, hvilket resulterede i 

det smukke katalog, som kan købes med lidt ferniseringsrabat  i dag…. I dag er prisen er kr. 

80 ellers vil prisen være kr. 100. 

Kataloget er en VK-ingrediens der virkelig har været med til at højne niveauet. 

Beslutningen om at indrulere VK i vores Æglager-verden har gjort det endnu sjovere at være 

en del af huset.  

Vi glæder os allerede til VK21, VK22 o.s.v….. 

En meget væsentlig del af en censureret udstilling er censorerne…. 

Vi har valgt en censorgruppe med 3 censorer. 

En af censorerne lapper over til næste års udstilling, så der hele tiden er sammenhæng fra 

år til år. 



Maleren Frederik Lassen Hesseldahl var overlapperen fra VK19 – et frisk pust fra 

København, der vandt plakatprisen på VK17 og sidenhen udstillede i Æglageret i 2018, hvor 

han også kreerede årets plakat – den med giraffen. 

Smykkekunstneren Jytte Kløve fra Lyngby, der tidligere har udstillet i Æglageret, var en 

meget erfaren og kunstnerisk skarp nestor i gruppen. 

Billedhugger mm Stinne Teglhuus fra Hanstholm bidrog med sin meget store kunstneriske 

viden til censorernes arbejde. 

En vildt kompetent og alsidig censorgruppe, der endte med at udvælge værker fra 35 

kunstnere til den udstillinge, som der er fernisering på i dag. 

De disponerede også udstillingen, de bestemte hvad der skulle hænge på hvilke søm, og de 

bestemte hvilke værker, der skulle være på hvilke  podier. 

Endelig bestemte de også hvem der skulle have priser, diplomer og ære. 

Så nu skal spændingen udløses – for de fire kunstnere er …….. 

 

Note: Se andetsteds på hjemmesiden, hvor prismodtagerne er nævnt samt begrundelser for 

valgene.  

 


