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kunstmuseer - med et par afstikkere syd for grænsen. Carsten Boldt er  kompetent og har både en usædvanlig
allround viden og en kærlighed til kunsten, som man skal lede længe blandt professionelle kunst-forståere for

at finde .  

Bogens forfatter synes på hjemmebane, hvad enten vi er på de små upåagtede museer, f.eks. i Nymindegab
eller på Statens Museum for kunst. Nøgtern, let humoristisk og  ukrukket i skildringerne af den rige kunst,

danske museer rummer. Fra Ancher og Krøyer i nord, Søndergaard og Carl-Henning Petersen i vest, Nolde og
Franciska Clausen i syd, Høst i øst og alt det meget andet med guldalder og HuskMitNavn indimellem. I alt

ca 70 kunstmuseer! Hvem skulle have troet det?  

Danske kunstmuseer  vil være et hjælpsomt værktøj. Således at enhver, der bare er en smule kunstnysgerrig,
ca. 1 million danskere vel, nemt kan orientere sig i den danske museumsverden. Og tilrettelægge den næste

tur - og den næste .
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