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Konstitueret direktør på Faaborg Museum og nye medlemmer i museets 
bestyrelse 

 

Gertrud Hvidberg-Hansen forlader direktørposten på Faaborg Museum for at 
tiltræde stillingen som direktør for Glyptoteket i København fra 1. marts.  
Bestyrelsen for Faaborg Museum søger derfor en ny direktør, som tidligst 
forventes at tiltræde 1. maj. Indtil en ny direktør er udnævnt, har bestyrelsen for 
Faaborg Museum udpeget Anne Marie Nielsen som konstitueret direktør for 
museet fra 1. marts. 

Anne Marie Nielsen er mag. art i klassisk arkæologi. Hun er gået på pension pr. 
1.1.2020 efter et mangeårigt virke på Glyptoteket, senest som museumsinspektør 
fra 2013 til 2019, hvor hun sluttede af som kurator på den meget roste udstilling 
Vejen til Palmyra. Tidligere har hun i en årrække været vicedirektør på Glyptoteket 
og i mere end 15 år redaktør på Glyptotekets og Ny Carlsbergfondets udgivelser. 
Som mangeårigt medlem af bestyrelsen for Faaborg Museum var hun sin tid med 
til at udpege netop Gertrud Hvidberg-Hansen til direktørposten i Faaborg og har 
været konstitueret som formand for museets bestyrelse.  

 

Formanden for Faaborg Museums bestyrelse, Jens Thodberg Bertelsen, udtaler i 
forbindelse med udnævnelsen af den konstituerede direktør: ”Nok engang har 
Faaborg Museum været heldig. Som bekendt har Gertrud Hvidberg-Hansen været 
en stor gevinst for museet. Men en gevinst er Anne Marie Nielsen så sandelig også. 
I en form for udveksling sender Faaborg Museum nu Gertrud Hvidberg-Hansen 
afsted til Glyptoteket, mens vi til gengæld får et stærkt kort tilbage fra derfra. Jeg 
glæder mig overordentlig meget til samarbejdet med Anne Marie Nielsen, som i 
forvejen har et stort kendskab til Faaborg Museum og Fynbomalerne”. 

 

Anne Marie Nielsen udtaler: ”Jeg føler mig rimelig fortrolig med Faaborg 
Museums virke og udviklingsplaner. Fuld af beundring er jeg for det arbejde, som 
Gertrud Hvidberg-Hansen sammen med sine medarbejdere og sit store netværk 
har ydet gennem de mere end 6 år, hvor hun har stået i spidsen for museet. Så jeg 
er både glad for og meget beæret over at få mulighed for at bringe stafetten videre, 
indtil en ny direktør er fundet”.  
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Anne Marie Nielsen ansættes som konstitueret direktør på deltid i en periode, 
hvor museet har travlt med at forberede kommende særudstillinger med bl.a. 
Anna Syberg, Jens Birkholm og Morten Schelde, der alle skal åbne i løbet af 2020, 
og hun skal samtidig sikre løbende opfølgning på museets igangværende 
udviklingsprojekt vedr. bygninger. I forbindelse med konstitueringen vil Anne 
Marie Nielsen have orlov fra museets bestyrelse. 
 
 

Udskiftning i Faaborg Museums bestyrelse 
Med virkning fra januar 2020 indtræder billedkunstner Signe Guttormsen i 
museets bestyrelse. Hun er udpeget af Akademirådet, da hun har erfaring fra 
beslægtede bestyrelser og i sit eget virke arbejder med kunst og arkitektur.  
Læs mere: https://signeguttormsen.dk/ 

Signe Guttormsen erstatter dyrlæge Niels Hofman Hansen, der har været medlem 
af museets bestyrelse i mange år og fungeret som formand i 2016-2017 og 
næstformand 2017-2019. Niels Langkilde er nu udpeget som næstformand. 

 
 
For yderligere informationer:   
Bestyrelsesformand Jens Thodberg Bertelsen: jens.t.bertelsen@gmail.com / 
25215390  
Museumsdirektør Gertrud Hvidberg-Hansen: ghh@faaborgmuseum.dk / 
26168720  
 

Pressefotos: 
Anne Marie Nielsen Fotograf: 	Ana Cecilia Gonzalez 
Signe Guttormsen: Fotograf: 	Claus Fisker, Kanalbyen 
 
 

Med venlig hilsen 

 

Jens Thodberg Bertelsen 

Bestyrelsesformand, Faaborg Museum 

 
 
 


