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Din lokale sparringspartner, 
der arbejder ihærdigt på at 
tilføre din virksomhed størst 
mulig værdi og udbytte 
gennem løbende rådgivning.
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Meget mere end revision

KULTURHISTORIE – En 
målrettet og effektiv opga-
veløser med kommerciel 
forståelse. Den beskri-
velse er nok ikke helt 
ved siden af, når man 
skal fortælle om den 
ny direktør for Fiske-
ri- og Søfartsmuse-
et, kunsthistoriker 
Merete Jankowski, 
der snart flytter med 
sin hustru fra Køben-
havn til Esbjerg-området 
eller Fanø. Det skal i hvert 
fald være i cykleafstand af 
arbejdspladsen.

Redaktionens udsendte 
mødte ’skipperen’ for det 
hele på hendes første dag 
på museet – og indtog chef-
kontoret på tredje sal først. 
Hun skulle lige afslutte et 
møde med de videnskabe-
lige medarbejdere inden.

”Goddag. Nå, er det så-
dan, mit kontor ser ud,” 
grinede hun og kikkede 
rundt. Og så kunne redak-
tøren spørge løs.

Hendes forhistorie er 
usædvanlig. Hun er barn af 
en fjersynsreparatør og en 
skolesekretær i Fredericia, 
men alligevel endte hun 
som den første i familien 
med at blive akademiker, 
magister i kunsthistorie på 
Københavns Universitet.

”På universitet kom jeg 
til et helt anderledes sted, 
end jeg var vant til. Jeg var 
nok den eneste på årgan-
gen, der ikke kom fra et 

hjem med klaver,” fortæller 
hun.

Gik sine egne veje
Da hun skulle skrive ma-
gisterkonferens, gik hun 
da også sine egne veje og 
skrev om samarbejdet mel-
lem kunsten og det private 
erhvervsliv i stedet for 
et typisk kunsthistorisk 
emne.

”Jeg syntes, man i kun-
stens verden var dårlige 
til at fortælle om, hvad 
kunsten kan, både når det 
gælder æstetik og præ-
sentation. Hvad kan man 
bruge fra kunsthistorien i 
erhvervslivet? Det under-
søgte jeg.”

Sådan en profil fik 
Slots- og Kulturstyrel-
sen til at sige ’haps’. 

”Jeg skulle ’sælge’ dansk 
kunst og kultur til udlan-
det. Men jeg kom også til at 
lave meget andet: Jeg lær-
te at skrive taler – på den 
hårde måde med masser af 
overstregninger. Jeg svare-
de på paragraf 18-spørgs-
mål og meget, meget an-
det,” fortæller hun.

I 2009 blev hun rektor på 
Det Fynske Kunstakademi, 

da hun havde lyst til at ud-
vikle sig som leder. Der gik 
14 dage, så brændte akade-
miet i Brandts Klædefabrik.

”Der fik jeg et crash-kur-
sus i kriseledelse. Jeg skulle 
pludselig lede et stort byg-
geprojekt og få en under-
visningsinstitution med 75 
meget forskellige studeren-
de og otte medarbejdere til 
at fungere.”

Merete Jankowski 
har genrejst 
et nedbrændt 
kunstakademi  
og indsamlet  
100 millioner 
sponsor kroner. 
Nu skal hun styre 
Fimus i mål med 
millionudvidelsen

Merete er den ny skipper på Fiskeri- og Søfartsmuseet

Nu har Merete Jankowski 
hånden på roret på det stolte 

skib Fimus.
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GENERALFORSAMLING

Torsdag den 29. april 2021 kl. 18.30 
Den digitale generalforsamling finder sted

Torsdag den 29. april 2021 kl. 19.30 
Den digitale generalforsamling finder sted

Dagsorden:
� Valg af dirigent
� Bestyrelsens beretning
� Forelæggelse af årsrapport
� Indkomne forslag
 a. Ændring af vedtægternes 
     §16 stk. 3
� Valg af medlemmer til bestyrelsen
� Valg af suppleant til bestyrelsen
� Eventuelt

Dagsorden:
� Valg af dirigent
� Bestyrelsens beretning
� Forelæggelse af årsrapport
� Indkomne forslag
 a. Ændring af vedtægternes 
     §14 stk. 3
�  Valg af medlemmer til bestyrelsen
� Valg af suppleant til bestyrelsen
� Eventuelt

Hjerting El- og Vandforsyning har 
på grund af den nuværende situation 
med COVID-19 besluttet, at afholde 

de årlige generalforsamlinger 
online i stedet for den traditionelle 

generalforsamling 

Tilmelding skal ske via e-mail til pia@hjerting.net 
med emne: ”Tilmelding til generalforsamling” 

og med angivelse af fulde navn på den tinglyste 
ejer af ejendommen, samt forsyningsadresse. 

Herefter vil Hjerting El- og Vandforsyning sende et 
link til din deltagelse i en e-mail.

For at kunne validere din berettigelse til at deltage i 
generalforsamlingerne, skal vi have modtaget din 

mail om tilmelding senest mandag den 26. april 2021.
Såfremt forsamlingsforbuddet ophæves før datoen 

for generalforsamlingerne afholdes disse fysisk 
på Hjerting Badehotel.

Spørgsmål kan rettes til Pia Beltoft Kristensen 
på mail: pia@hjerting.net eller tlf. 75 45 46 79.
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Efter fire år savnede 
hun det at lave noget for et 
publikum og blev leder af 
Overgaden på Christians-
havn i København. Det er 
en slags rugekasse for sam-
tidskunst. Her begyndte 

hun at bokse, blev censor, 
konsulent for diverse fon-
de, skribent og fik bestyrel-
sesposter, blandt andet i en 
socialdemokratisk kultur-
tænketank.

Nu gælder det Fimus.
”Jeg skal sørge for bred, 

national synlighed, tiltræk-
ke publikum og stå for den 
planlagte udvidelse. Det 
kræver penge, ja. Men jeg 
har da indsamlet de første 
100 millioner kroner før – 
og fået genopført et kunst-
akademi,” slutter hun med 
et overbevisende smil.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Kvik Esbjerg
Østre Gjesingvej 23 
Tlf. 70 21 54 01
kvik.dk/esbjerg

* Tilbuddet gælder ved køb af komplet bad t.o.m. den 31.03.2021. 
Tilbuddet omfatter ikke armatur, samling, levering og montering, og kan ikke 
kombineres med andre rabatter.** Kampagneprisen er for underskab og vask.

Kvik badmøbler 
-- rent og enkelt.
Dit badeværelse skal være en fornøjelse at
besøge. Med Kviks badmøbler får du både
plads til dig selv og alt det praktiske. 
Kig ind til Kvik, og mærk hvordan dit bad 
let kan give dig følelsen af at være hjemme.

OMBRA bad 7.079,-

5.664,–**

–20%*

Alle
badmøbler

Tømrervej 13-15 • 6710 Esbjerg V. • Tlf. 75 15 16 00 
www.danboesbjerg.dk • danbo@danboesbjerg.dk

Møbler & Senge
VI UDVIDER ÅBNINGSTIDERNE

I MARTS MÅNED,
 så vi kan sikre god plads til alle.

Mandag – fredag 10.00 – 19.00
Lørdag og søndag 10.00 – 15.00

Vi leverer og monterer

UDSALG MANDAG - FREDAG 
10 - 19  

LØRDAG OG SØNDAG 
10 - 15

SPAR 25-60%*
hele marts måned

*Gælder ikke i forvejen nedsatte varer samt varer med Fast pris

Merete er den ny skipper på Fiskeri- og Søfartsmuseet

• Født den 16. marts 
1978, opvokset i 
Fredericia, forældrene, 
en fjersynstekniker og 
en skolesekretær, er fra 
Aabenraa og Slesvig, 
deraf faderens tyske 
efternavn. Hun er gift 
med arkitekt Natasja 
Jankowski. Ingen 
børn. Fritidsinteresser: 
Boksning og friluftsliv

• Mag. art i 
kunsthistorie, 
Københavns 
Universitet (KU)

• 2012-2020: Leder af 
Overgaden, Institut 
for Samtidskunst, 
København

• 2009-2012: Rektor 
for Det Fynske 
Kunstakademi

• 2005-2009: Kurator 
(kunstfaglig 
medarbejder), 
Kunststyrelsens 
Billedkunstcenter

• 2005-2008: Ekstern 
lektor, Institut 
for Kunst- og 
Kulturvidenskab, KU

Merete  
Jankowski

Vi fik den ny 
museumsdirektør i ’nettet’ i 
hendes eget kontor, da hun 
trådte ind ad døren. Hun 
havde ikke set det før.


