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Erland Knudssøn Madsen 
NATURSYNER 
relieffer-skulpturer-raderinger 
 
Naturbilledkunst i mangfoldige udtryk. 
Omkring 50 værker. De ældste er fra 2014, og de nyeste er fra 2023. 
 
Det er umuligt at sætte Erland Knudssøn Madsen ind i en fast skabelon, dertil er han som 
menneske og kunstner alt for mangfoldig. 
Billedkunstner er han, både til rum og til væg, men han er også digter og ordmager. 
 
Som hans gode ven, nyligt afdøde forfatter Knud Sørensen skriver i ’Stumper af et portræt’:  
’Han er et af de mennesker, som burde have døgn på 48 timer. Det har han ikke, så han har i sit 
»egentlige« arbejde som billedkunstner hårdt brug for ethvert minut’. 
 
Og Knud Sørensen fortsætter: 
’Den kortest mulige karakteristik af ham lyder sådan: Han har rødder, og han har antenner, og 
indimellem har han tankevirksomhed’ 
 
Det er den kunstner, der i et par måneder fylder Morsø Kunstforenings lokaler med sin kunst. Helt 
nyt og næsten nyt, for produktiviteten, skaberviljen og inspirationen er høj.  
 
Skulpturer og relieffer i mange størrelser og materialer udnytter lokalets muligheder fint. De er 
lavet i træ, sten og metal og op til 225 x 275 cm. Materialerne er udnyttet til både følsomme og 
poetiske værke og med robuste udtryk. Væggene er derudover besat med koldnålsraderinger mv. 
 
Inspirationskilderne er mange. Her skal blot nævnes én: Vulkaner – som kunstneren har haft tæt 
på livet siden besøg på Vesuv for mange år siden og Etna for et par år siden. Det har givet 
anledning til tanker om MENNESKET ER EN VULKAN. 
 
 
Udsnit (stærkt beskåret) af fakta om Erland Knudssøn Madsen: 
 
Erland Knudssøn Madsen er født i Viborg 1942.  
Debut KE 1963, Den Frie Udstillingsbygning. 
Gift med Helga Kusk og bosat i Thy 1967. 



Udstillinger bl.a. på museer, gallerier, kunsthaller, kunstforeninger mv. overalt i Danmark, og 
desuden enkelte gange i de andre nordiske lande og nabolande. Har solgt til mange af stederne og 
Statens Kunstfond. 
  
Bogsamarbejde med bl.a. Knud Sørensen, Eske K. Mathiesen, Jytte Borberg, Peter Seeberg, Bent 
Haller, Chr. Helmer Jørgensen, Mads Kusk.  
Frimærke for Postvæsenet, en del plakater. 
 
Modtaget talrige hæderspriser bl.a. Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse 1999, 
præmieringer, arbejdslegater og produktionsstøtte. Astrid Noacks Billedhuggerlegat 1985, 
Jyllands-Postens årspris 1988, Ny Carlsbergfondets store legat 1999, Henry Heerups Mindelegat 
2005, Eckersberg-medaljen 2006, og Anne Marie Carl-Nielsen og Carl Nielsens Hæderslegat 2008.  
 
Medlem af flere kunstnersammenslutninger, herunder Kammeraterne 1992-2008, Vrå-udstillingen 
fra 1988, Veksølund 1996-2010  
 
Tillidshverv bl.a. Statens Kunstfonds udsmykningsudvalg 1987-90, Statens Værksteder for Kunst, 
områdeudvalget og værkstedsrådet 1995-2000, Det Kongelige Akademi for de Skønne  
Kunster 1990-2020,   
Kunstens bestyrelse, Aalborg 2002-14,  
Statens Kunstfonds repræsentantskab 2009-13. 
Akademiraadets Landskabsudvalg 2011-20. 
………………………………………………………. 
 

Udstillingen åbner lørdag 4. marts, og har åbent alle dage bortset fra mandage frem til 23. april 
2023.   
 
Morsø Kunstforening, Holmen 7C, 7900 Nykøbing Mors.  
Mail: info@mk61.dk - hjemmeside: Mk61.dk - Facebook: morsoekunstforening 
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