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Pressemeddelelse: 
 

Erfaren fynbo ny formand for CLAY Keramikmuseum Danmark 
 
Det bliver en erfaren mand, der nu sætter sig i formandsstolen for bestyrelsen på CLAY- Keramikmuseum 
Danmark. Erik Jacobsen har i sin karriere haft topposter i flere ministerier, bl.a. som departementschef i 
Kulturministeriet og Miljøministeriet. Han har desuden været kommunaldirektør i København og fra 
2008-2013 teaterchef for Det Kongelig Teater. 
 
Det bliver også et gensyn med fødeøen, når han skal tage fra hjemmet i København til bestyrelsesmøder i 
Middelfart. Erik Jacobsen stammer nemlig fra Otterup, hvor han blev født i 1953. 
Senere uddannede han sig på Århus Universitet, som han forlod i 1980 som cand. scient. pol.   
Erik Jacobsen er udpeget som medlem af Tilsynet med efterretningstjenesterne og sidder i dag i en række 
bestyrelser, bl.a. som formand for Roskilde Universitets bestyrelse og som medlem af bestyrelsen for 
Musikkens Hus i Aalborg, Naviair og Det Danske Kulturinstitut 
 
CLAY -  Keramikmuseum Danmark genåbnede i maj i år - efter en omfattende om- og tilbygning - og tog 
dermed et spring fra at være et mindre museum i den gamle herskabsvilla, Grimmerhus, til nu at rumme 
et kunstmuseum af international format i moderne arkitektoniske rammer.     
 
Med Erik Jacobsen ved roret er museet godt rustet til fremtidens udfordringer. 
Han afløser fungerende formand Søren Illum Nielsen, der overtog posten i marts, da den daværende 
bestyrelsesformand, Jan Horskjær, fratrådte.  
 
Erik Jacobsen udtaler: 
- Jeg kender museet som gæst, men ved ikke så meget fagligt om keramik. Jeg ser frem til at kunne bruge min erfaring 
fra kulturlivet og mine ledelseskompetencer til at hjælpe med at føre CLAY ind i en ny æra. Som jeg ser det, har museet, 
med sin - nu også internationalt - interessante samling og sin fantastiske beliggenhed, et potentiale til at markere sig 
meget tydeligere som både specialmuseum og en unik kunstinstitution. Forhåbentlig kan vi også finde finansiering til 
nye interessante særudstillinger som den nuværende med ’Brandes & Bindesbøll’, der kan profilere museet ikke kun på 
Fyn, men som en turistattraktion for danskere på vej gennem landet og for udenlandske besøgende. 
 

En af den nye formands første opgaver bliver nu at ansætte en ny direktør. Stillingen bliver opslået i den 
kommende uge og bestyrelsen forventer den besat her i efteråret. Den beklædes p.t. af tidl. museums-
inspektør og souschef Pia Wirnfeldt, der blev konstitueret i stillingen, da den daværende direktør Lise 
Seisbøll fratrådte i marts i år. 
 
Erik Jacobsen er Kommandør af Dannebrogordenen. 
 
 
 
For yderligere udtalelser kontakt: 
Erik Jacobsen 
Erikjacobsen61@gmail.com 
22243040 
 
Repræsentant for bestyrelsen: 
Næstformand Nicoline Damkjær 
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Nicoline.damkjaer@middelfart.dk 
61743940 
 
Vedhæftet: Erik Jacobsens CV oplysninger. Fotos: CLAY Keramikmuseum Danmarks med ny tilbygning og 
Særudstilling med Peter Brandes’ værker i de nye lokaler.  Foto: Thomas Mølvig.  
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