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Forside:
Udsnit af Edvard Weie (1879-1943), Blomstertorvet, Højbro 
plads, København, ca. 1911. Sign E.W. Olie på lærred, 38 × 61 cm. 
Erhvervet med støtte fra Augustinus Fonden.

MUSEET ER I 2018  
BLEVET STØTTET  
AF FØLGENDE,  
SOM TAKKES VARMT

Augustinus Fonden
Faaborg Museums Venner
Grosserer L.F. Foghts Fond
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Kulturpuljen i Gentofte Kommune
Statens Kunstfond
Statens Værksteder for Kunst
Øregaard Museums Venner
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FORORD

For et museum er samarbejder en vital del af 
hverdagen og nødvendig for at kunne skabe 
interessante kunst- og kulturoplevelser for 
borgerne. Igen i 2018 har aktiviteterne på 
Øregaard Museum været beriget af gode samar-
bejder med andre danske museer, kolleger og 
forskere, nulevende kunstnere, håndværkere 
og leverandører, samlere og fonde, lokale 
borgere samt politikere og medarbejdere i 
Gentofte Kommune. Denne store berøringsflade 
med mange mennesker er en daglig glæde for 
museets dedikerede team, og vi vil gerne takke 
for den imødekommenhed, der fra forskellig 
side har været vist museet i 2018.

De overordnede retningslinjer for museets 
virke og udvikling lægges også i et godt og 
frugtbart samarbejde, nemlig mellem medar-
bejderne og bestyrelsen. Desværre mistede 
vi i 2018 bestyrelsens  mangeårige næstfor-
mand, kunsthistorikeren Kasper Monrad, som 
i januar døde efter kort tids sygdom. Han vil 
blive dybt savnet af os alle - både på museet 
og i det øvrige danske museumsliv, men 
naturligvis især af sin familie. Samtidig skulle 
bestyrelsen ved indgangen til 2018 konstitu-
eres på ny efter kommunalvalget i november 
2017. Således fik bestyrelsen i 2018 tre nye 
medlemmer, som fremover vil være med til 
at sætte retningen: skuespiller Ellen Hillingsø 
blev udpeget af Gentofte Kommune, auktiona-
rius Frederik Bruun Rasmussen blev udpeget 
af Øregaard Museums Venner og museumsdi-
rektør Christine Buhl Andersen blev udpeget 
af bestyrelsen ved selvsupplering. Bestyrelsen 
tæller dermed seks medlemmer med en ligelig 
kønsfordeling og god diversitet i alder og 
kompetencer.

I årets løb har museet som vanligt arbejdet 
indenfor rammerne af handleplanen med 
formidling, forskning, indsamling, regi-

strering og bevaring, som udgør de bærende 
søjler i et museums virksomhed. Udstillings-
programmet bød på tre særudstillinger og en 
ophængning af værker fra den faste samling. 
Årets første udstilling, Peter Callesen. SKINDØD, 
blev præsenteret i et samarbejde med Faaborg 
Museum, som havde udviklet konceptet. I 
udstillingen viste Peter Callesen skrøbeligheden 
både i livet og i kunsten med sirligt udskårne 
værker i papir – et materiale og et tema, han 
har arbejdet med i en årrække. Publikum tog 
meget godt imod Callesens projekt, og museets 
gæstebog blev fyldt med positive kommentarer.

I sommerperioden var stueetagen viet til et 
udvalg af værker fra den faste samling med 
særligt fokus på de nyerhvervelser, som var 
kommet til siden sommeren 2017. På 1. etage 
kunne man på udstillingen … på min måde … 
opleve helt nye værker skabt til lejligheden af 
de fire kunstnere, Anne Fabricius Møller, Claus 
Egemose, Ellen Hyllemose og Torgny Wilcke. 
Udstillingen, der var kurateret af Torgny 
Wilcke, var en fri fortolkning af, hvordan det 
historiske hus kan indrettes i dag. Med konse-
kvente og nutidige, kunstneriske greb indtog 
de fire medvirkede hver sit lokale og skabte 
en smuk udstilling med både sanselighed og 
konceptuel dybde.

Efterårets udstilling handlede om den store 
danske ekspressionist, Jens Søndergaard, 
som museet har repræsenteret i samlingen. 
Projektet indgik dermed i museets arbejde 
med at forske i og formidle kunstnere med 
tilknytning til museets indsamlingsområde, 
som dækker København og Nordsjælland med 
særlig vægt på egnen umiddelbart nord for 
hovedstaden. For mange var det en nyhed, at 
Jens Søndergaard som voksen boede forskellige 
steder i Øregaards lokalområde, malede langs 
den nordsjællandske kyst og blev begravet på 
Ordrup Kirkegaard. Udstillingen fik en over-
strømmende modtagelse af publikum, som 
bekræftede, at Søndergaards værker også kan 

berøre folk i dag. Projektet var et samarbejde 
med HEART Museum of Modern Art i Herning, 
journalist Anne Moulvad og en række museer 
og private ejere, som venligt havde udlånt 
værker til udstillingen.

På Spejlscenen blev pavillonens anden spil-
lesæson gennemført. Årets program havde 
fokus på sang og bød bl.a. på musikteater med 
operaensemblet Pin-Upera, fællessangsar-
rangementer tilrettelagt i samarbejde med 
Gentofte Musikskole og børneteater kurateret 
i samarbejde med Gentofte Hovedbibliotek. 
Aktiviteterne blev støttet af Kulturpuljen i 
Gentofte Kommune.

Der ud over bød museets formidlingsaktiviteter 
bl.a. på foredrag og omvisninger, “Kunst-
møder” og “Kunstkvarter”, høstmarked og 
påskeæggejagt samt arrangementer for private 
grupper. Sammenlagt blev der gennemført over 
70 af denne type formidlingsaktiviteter.

Museets forskningsindsats har i 2018 bl.a. været 
koncentreret om maleren Jens Søndergaard 
som forberedelse til efterårets udstilling. Der 
ud over har historiker Massimiliano Vacis, som 
i 2018 har været tilknyttet museet, foretaget et 
grundigt arkivarbejde for at undersøge, hvilke 
kunstnere, der i tidens løb har boet i Gentofte. 
Hermed er der tilvejebragt dokumentation 
for en række kunstneres adresser, og hvornår 
de boede i kommunen. Endelig er der blevet 
forsket i forbindelse med nyerhvervelser og en 
kommende udstilling om den glemte danske 
maler og Matisse-elev, kunstneren Astrid Holm 
(1876-1937). 

I øvrigt har museet i 2018 oplevet en stigning 
i antallet af forespørgsler og henvendelser af 
faglig karakter. Det er en glædelig udvikling, 
som vidner om et øget kendskab til museet som 
vidensbank, men som samtidig lægger et øget 
pres på husets sparsomme, faglige ressourcer.

Målsætningen om løbende at arbejde på 
udvikling af samlingen og forbedring af konser-
veringstilstanden er også blevet indfriet i 2018. 
En større sum er således brugt til konservering 
af et antal malerier og et stykke keramik. Det 
drejer sig dels om nyerhvervelser og dels om 
at gøre værker i samlingen parate til udstilling 
på museet eller som udlån til andre museer. 
Museets nyerhvervelser fra 2018 tæller en række 
værker af betydning for museets ansvarsom-
råde, bl.a. malerier af C.A. Lorenzen, I.P. Møller 
og Jais Nielsen, som kunne erhverves takket 
være støtte fra Øregaard Museums Venner eller 
midler fra salg af værker, som blev udskilt fra 
samlingen. Sidst på året lykkedes det, takket 
være generøs støtte fra Augustinus Fonden, at 
erhverve Edvard Weies maleri, Blomstertorvet, 
Højbro Plads, København fra ca. 1911, som passer 
meget fint ind i museets samling af motiver 
fra København. Museet fik desuden i 2018 
deponeret en gruppe arbejder på papir af guld-
alderkunstnere som bl.a. Wilhelm Marstrand, 
Christen Købke og Martinus Rørbye samt et 
maleri af Bertha Wegmann. Sidst, men ikke 
mindst, forærerede Øregaard Museums Venner 
et eksemplar af Øregaard-vasen til museet.

Mens nye, relevante værker blev erhvervet, 
blev andre, som falder udenfor museets 
ansvarsområde eller passer bedre ind på andre 
institutioner, udskilt fra samlingen. Det gjaldt 
bl.a. et maleri af F.P. Grünwaldt forestillende 
overleveringen af Garderhøjfortet, som blev 
solgt til Garderhøjfonden, da værket skøn-
nedes mere relevant for fortet selv, som nu er 
blevet et velfungerende formidlingscenter. I 
2018 er også to antikke møbler, som ikke passer 
ind i museets indsamlingsområde, blevet 
solgt. Indtægterne fra disse salg er gået til 
erhvervelse af værker med større relevans for 
museet. Endelig er et mindre antal værker uden 
nævneværdig kunstnerisk værdi, men med 
lokalhistorisk betydning, overraget til Lokalhi-
storisk Arkiv Gentofte, hvor de passer bedre ind.
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Sideløbende med museets øvrige opgaver 
pågår det forberedende arbejde i forbindelse 
med en nyregistrering af samlingen. Det er en 
stor opgave, som tilpasses museets årsrytme 
og begrænsede ressourcer. Ønsket om at gøre 
samlingen tilgængelig digitalt afventede ved 
årets udgang stadig en afklaring om muligheder 
og vilkår for adgang til at registrere i den nye 
statslige værkdatabase, SARA, som har været 
forsinket i flere år. Først sidst på 2018 blev 
SARA meldt klar, så kursusaktiviteter kunne 
påbegyndes i det danske museumsvæsen. 
Medarbejdere fra statsanerkendte museer har 
førsteprioritet til kurserne, så det forventes, at 
relevante medarbejdere på Øregaard Museum 
kan komme på kursus i løbet af 2019.

Så selvom Øregaard Museum er beskedent af 
størrelse, så er opgaverne og processerne de 
samme som på alle andre museer i landet – og 
mange af dem får, i modsætning til Øregaard 
Museum, støtte af staten. Derfor var det en 
meget kærkommen håndsrækning for museets 
økonomi, at Gentofte Kommune i 2018 regule-
rede det årlige driftstilskud fra 2.297.000 kr. til 
2.410.000 for at imødegå de øgede udgifter til 
museets mange opgaver og aktiviteter. Et løft 
i denne størrelsesorden vil, til museets store 
glæde, fremover indgå i det årlige driftstilskud 
fra kommunen. 

I alt 18.132 gæster besøgte museet i 2018.

Hellerup, den 1. marts 2019

Sidsel Maria Søndergaard
Museumsdirektør

I BESTYRELSEN

Marianne Zibrandtsen
Formand

Ellen Hillingsø

Christen Obel

Frederik Bruun Rasmussen

Christine Buhl Andersen

Kjeld Moltke-Leth

Museets bestyrelse og direktør i 2018. Siddende fra venstre: Christen Obel, Kjeld Moltke-Leth 
og Frederik Bruun Rasmussen. Stående fra venstre: formand Marianne Zibrandtsen, museets 
direktør Sidsel Maria Søndergaard og Christine Buhl Andersen. Bestyrelsens sidste medlem, 
Ellen Hillingsø, var forhindret. Foto: Ole Haupt.
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SAMLINGEN

Museets samling omfatter omkring 2.800 
værker, som fordeler sig på maleri og arbejder på 
papir fra 1750-1950 samt møbler og kunsthånd-
værk som sølv, porcelæn og keramik primært 
fra årtierne omkring 1800. Museets arkiver 
knytter sig til samlingen og dens administra-
tion. Desuden har museet et håndbibliotek med 
bøger og tidsskrifter, som ikke er tilgængeligt 
for offentligheden. Museets samling udvikles 
aktivt, og med de nye vedtægter fra 2017 er det 
kunsthistoriske ansvarsområde blevet præci-
seret, så indsamlingsfeltet knytter sig på den 
mest relevante måde til husets egenart og 
geografiske placering. Værker kan, efter besty-
relsens godkendelse, udskilles fra samlingen 
på betingelse af, at indtægterne anvendes til 
erhvervelse af værker med større relevans for 
samlingen. 

DEPONERINGER

Museet modtog i 2018 følgende værker som 
deposita: 

• En række arbejder på papir af Christen Købke 
(1810-1848), J.Th. Lundbye (1818-1848), 
Lorenz Frølich (1820-1908), Martinus Rørbye 
(1803-1848), Wilhelm Marstrand (1810-1973) 
og P.S. Krøyer (1851-1909).  
Deponeret af privatejer.

• Bertha Wegmann (1847-1926),  
Bonde der tager sig et hvil. Olie på lærred.  
Deponeret af privatejer.

GAVER

Museet modtog i 2018 følgende værker som 
gaver:

• Øregaard-vasen. Porcelæn. Bing & Grøndahl. 
Gave fra Øregaard Museums Venner.

UDLÅN 

Museet har i 2018 udlånt følgende værker til 
udstillingen Jais Nielsen – Epos i ler på CLAY – 
Keramikmuseum Danmark, 12. oktober 2018 
– 28. april 2019: 

• Jais Nielsen (1885-1961), Figur med motiverne 
Samson og løven/Samson og Dalila, 1918. Sign. 
Jais 18, stemplet DK for Dansk Kunsthandel. 
Glaseret lertøj, dekoreret i farver. Unik.  
H. 26 cm.

• Jais Nielsen (1885-1961), Skål med motivet 
Den barmhjertige samaritaner, 1919. Sign. Jais 
1919. Glaseret lertøj, dekoreret i farver. Unik. 
Diam. 16,5 cm.

ERHVERVELSER

Der er i 2018 gjort følgende erhvervelser til 
samlingen: 

•  C.A. Jensen (1792-1870), Portræt af Augusta 
Collin, f. Petzholdt (1801-1865), 1827. Sign. 
C.A. Jensen 1827. Olie på lærred, 23,5 × 19,5 
cm. Købt.

•  C.A. Lorenzen (1746-1828), Parti fra Strand-
møllen nord for København, u.å. (1700-tallets 
slutning). Olie på lærred. 55 × 73 cm. Købt.

•  Edvard Weie (1879-1943), Blomstertorvet, 
Højbro plads, København, ca. 1911. Sign E.W. 
Olie på lærred, 38 × 61 cm. Erhvervet med 
støtte fra Augustinus Fonden.

•  I.P. Møller (1783-1854), Parti fra Jægersborg 
med frokost i det grønne og udsigt til Schæffer-
gården og Gentofte kirke, 1806. Sign. Møller 
pinx 1806. Olie på lærred. 74 × 97. Købt.

MUSEET 

Øregaard Museum blev oprettet i 1921 og er i dag 
en selvejende institution, der varetager såvel et 
kunsthistorisk som et kulturhistorisk felt. 

Museets primære ansvarsområde er kunst, 
kunstnere og kunsthåndværk fra 1750 til vor 
tid, der især knytter sig til Gentofte og egnen 
umiddelbart nord for hovedstaden. Et særligt 
ansvar omfatter kunst og emner med relevans 
for landstedet Øregaards æstetik og historie, 
herunder husets bygherre, Johannes Søbøtker, 
og familiens forbindelse til Dansk Vestindien.

Igennem indsamling, registrering, bevaring, 
forskning og formidling skal museet indenfor 
sit ansvarsområde virke til sikring af Danmarks 
kulturarv og belyse billedkunstens og kunst-
håndværkets historie og aktuelle udtryk i dens 
æstetiske og erkendelsesmæssige sammen-
hænge – gerne med øje for aspekter, som har 
været glemt eller overset.

Museet er medlem af ODM, Organisationen 
Danske Museer.

Museets gæster kommer især fra lokal- og 
hovedstandsområdet, men tilrejsende fra 
hele landet finder også vej til museet, ligesom 
andelen af udenlandske besøgende er stigende.

En gruppe gæster har en særlig veneration 
for museet, nemlig de ca. 250 medlemmer af 
Øregaard Museums Venner. Et medlemskab 
giver gratis adgang for to gæster til museets 
udstillinger samt invitationer til udstillingsåb-
ninger og foredrag. I 2018 afholdt foreningen 
endvidere tre særarrangementer i museet.
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L.A. Ring (1854-1933), Udsigt fra Spodsbjerg over fjorden. Fint gråvejr, 1901. Sign L.A. Ring 1901.  
Olie på lærred, 19 × 24 cm. Spodsbjerg er en høj moræneklint på kyststrækningen mellem Hundested 
og Kikhavn. Maleriet blev erhvervet i 2018, og dermed er Ring nu repræsenteret i samlingen med et 
værk udført på Nordsjællands kyst.

For 200 år siden blev denne fine ting foræret af en ung mand 
til en ven eller veninde. Giveren eller modtageren kendes 
desværre ikke, men den udtrykker den erindringskult, som 
blev dyrket omkring år 1800. Det silkebeklædte etui gemmer 
på en indsats med portrættet af den unge mand på den ene 
side, et spejl på den anden side og plads til en lille pen i 
kanten. Så kunne ejeren altid se portrættet af sin ven, når 
han eller hun skulle skrive breve eller spejle sig. På bagsiden 
af etuiet har giveren fået broderet en hilsen, afsluttet med 
initialerne W.H: “Det er så sødt at mindes af den Gode; Oh, at 
Du aldrig Vilde glemme mig!

Den unge mand er gengivet i blyant, sepia og gouache 
med blå øjne og sart-røde kinder, så han lever op til datidens 
maskuline skønhedsidealer. Genstanden har været eksklusiv 
både i anskaffelsespris og idé: En smuk og sjælfuld gave givet 
med ønsket om erindring.

Ukendt, Kæreste/venskabsgave i form af etui betrukket med silke og broderet med blomster og vers. Indsats 
med ovalt spejl og miniatureportræt af ung mand, 1800-tallets begyndelse. Erhvervet i 2018.
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Vilhelm Kyhn (1819-1903) blev optaget på Kunstakademiet i 
1836 og var en del af den kunstnergeneration, som også talte  
J.Th. Lundbye og P.C. Skovgaard. Med tiden koncentrerede 
han sig om landskabsmaleriet og stræbte efter at forene en 
præcis naturalisme med en særlig stemningsromantik i sine 
billeder. Han skabte en stor produktion af landskaber og gik 
også helt tæt på naturen i fine studier som dette. For 1800-
tallets landskabsmalere var intet blad eller blomsterhoved for 
småt til at blive skildret kunstnerisk, for i pagt med datidens 
natursyn blev alle naturens elementer betragtet som ligevær-
dige dele af Guds skaberværk. 

Kunstnerne Lorenz Frølich (1820-1908) og J.Th. Lundbye 
(1818-1848) kendte hinanden fra Kunstakademiet og forblev 
fortrolige livet ud. Lundbye var et tænksomt menneske og 
interesserede sig for sagn og sagaer - bl.a. om “de under-
jordiske”, nisser, trolde og alfer. Nisser var spilopmagere, 
mens bakketrolde var smede og repræsenterede kunsten. I 
1845 begyndte Lundbye at tegne sig selv som bakketrold, og 
figuren Sindre optræder med kunstnerens egne træk i mange 
sammenhænge. I dette værk er det vennen Frølich, som har 
skildret Lundbye i skikkelse af hans alter ego. 

Både Frølich og Lundbye udførte værker i  museets 
lokalområde, Frølich boede her selv i en årrække, og begge 
kunstnere er repræsenteret i samlingen. Med erhvervelsen af 
dette værk i 2018 kan museet fremover vise et vidnesbyrd om 
deres tætte forbindelse.

Vilhelm Kyhn (1819-1903), Landskab med mose, u.å. Sign monogram. Olie på lærred monteret på 
malepap, 31,5 × 39 cm. Erhvervet i 2018.

Lorenz Frølich (1820-1908), 
Portræt af bakketrolden Sindre,  
J.Th. Lundbyes alter ego, u.å. Usign. 
Byant, tusch og akvarel på papir. 
Bladstørrelse 203 × 186 mm. 
Værket stammer fra Benjamin 
Wolffs (1790–1866) samling og 
blev erhvervet til museet i 2018.
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•  I.P. Møller (1783-1854), Parti ved Ermelunds-
huset, u.å. Usign. Olie på lærred. 20 × 26 cm. 
Købt.

•  Jais Nielsen (1885-1961), Cirkusteltet, (1913). 
Sign. Jais, utydelig datering. Olie på lærred, 
40 × 57,5 cm (lysmål). Købt.

•  Jais Nielsen (1885-1961), Provinscirkus, 
1916. Sign. Jais 16. Olie på pap, 34 × 42 cm. 
Erhvervet med støtte fra Øregaard Museums 
Venner.

•  Jais Nielsen (1885-1961), Skål med motivet 
Den barmhjertige samaritaner, 1919. Glaseret 
lertøj dekoreret i farver på hvid baggrund. 
Sign. Jais 1919 og stemplet DK for Dansk 
Kunsthandel. Unik. Diam. 16,5 cm. Købt.

•  Jais Nielsen (1885-1961), Stående model, u.å. 
(1910’erne). Usign. Blyant på papir. 290 × 190 
mm. Købt.

•  Jais Nielsen (1885-1961), Venus stiger op af 
havet, 1917. Figur af glaseret lertøj dekoreret i 
farver. Sign. Jais -17. Unik. H. 26 cm. Købt.

•  C.G. Kratzenstein Stub (1783-1916), Portræt af 
Charlotte Christine Rothe, f. Müller (1773-1814), 
u.å (ca. 1811). Usign. Olie på kobber monteret 
på malepap. Oval 25,5 × 21 cm. Købt. 

•  L.A. Ring (1854-1933), Udsigt fra Spodsbjerg 
over fjorden. Fint gråvejr, 1901. Sign. L.A. 
Ring 1901. Olie på lærred, 19 × 24 cm. Købt.

•  Lorenz Frølich (1820-1908), Portræt af bakke-
trolden Sindre, J.Th. Lundbyes alter ego, u.å. 
Usign. Byant, tusch og akvarel på papir. 
Verso blyantsskitse af bondekone med stav. 
Bladstørrelse 203 × 186 mm. Købt.

•  Sigvard Hansen (1859-1938), Stranden ved 
Blokhus, 1903. Sign. Monogram 03. Olie på 
maleplade. 23,5 × 32,5 cm. Købt.

•  Sophie Holten (1858-1930), En lille pige ved 
en rød låge, u.å. Sign. monogram. Olie på 
lærred. 64 × 46 cm. Købt.

•  Ukendt, Kæreste/venskabsgave i form af etui 
betrukket med silke og broderet med blomster 
og vers. Indsats med ovalt spejl og miniature-
portræt af ung mand, 1800-tallets begyndelse. 
Indsats: Spejl samt blyant og akvarel på papir. 
Tekstil: silke på silke. Etui 10 × 7. Medføl-
gende pung i silke broderet med silke og sølv. 
1700-tallets slutning. Købt.

•  Vilhelm Kyhn (1819-1903), Landskab med 
mose, u.å. Sign. monogram. Olie på lærred 
monteret på malepap, 31,5 × 39 cm. Købt.

•  Et par danske empirestole. Mahogni med 
intarsia i citrontræ og betrukket med 
hestehår. Ca. 1810. Købt. 

UDSKILT FRA 
SAMLINGEN

Følgende værker og genstande er i 2018 blevet 
udskilt fra samlingen:  

•  Axel Andreassen, Portræt af direktør Th. 
Fugmann, 1915. Tusch på papir, opklæbet på 
papir. Selve tegningen: 17,3 × 20,6 cm. Th. 
Fugmann var direktør for “Over Stalden” 
ved/i Charlottenlund Skov. Inv. nr. 3838. 
Overdraget til Lokalhistorisk Arkiv Gentofte.

•  Carl Emil Baagøe, Arbejdsanvisningen på 
Hyldegårdsvej, 1938. Akvarel på papir. 28 × 38 
cm (lysmål). Inv. nr. 1982:5. Overdraget til 
Lokalhistorisk Arkiv Gentofte.

•  Dansk barok flisebord af bemalet træ, indlagt 
med hollandske fliser dekoreret i blåt med 
bibelske scenerier, ca. 1730-60. H. 76. B. 83. 
D. 57. Solgt på Bruun Rasmussens Kunstauk-
tioner 19. september 2018.

•  F.P. Grünwaldt (1840-1923), Overleveringen 
af Garderhøjfortet til krigsbestyrelsen. Olie på 
lærred, 67,5 × 84,8 cm. Inv. nr. 1970:7. Solgt 
til Garderhøjfonden med betingelse om 
tilbagekøbsret, hvis værket engang  
skal sælges.

•  I.P. Møller (1783-1854), Parti fra Jægersborg 
med udsigt til Schæffergården og Gentofte 
kirke, (1830’erne). Olie på lærred. 51 × 66 
cm. Inv. nr. 3708. Solgt til privatejer med 
betingelse om tilbagekøbsret, hvis værket 
engang skal sælges. Indtægterne anvendt til 
erhvervelse af I.P. Møllers maleri fra 1806 af 
samme motiv, men med frokost i det grønne 
i forgrunden.

•  Jørgen Wendt, Parti fra Strandvejen ved 
hjørnet til Sofievej, 1969. Olie på lærred. 65 × 
86 cm. Inv. nr. 1968:1. Overdraget til Lokal-
historisk Arkiv Gentofte. 

•  Mathias Ortmann (1692-1757), tilskrevet, 
Dansk rokoko kommode af guldstafferet 
nøddetræ med senere plade af hvid marmor, 
font med tre buede skuffer, greb og beslag af 
forgyldt bronze. 18. årh.s midte. H. 78. B. 74. 
D. 55 cm. Solgt på Bruun Rasmussens Kunst-
auktioner 19. september 2018.

•  Th. Breholm Rasmussen, Parti fra Vangede 
Bom på Lyngbyvejen, 1923. Olie på lærred. 
24,3 × 34 cm. Inv. nr. 1974:2. Overdraget til 
Lokalhistorisk Arkiv Gentofte.

KONSERVERING OG 
BEVARINGSFORHOLD

Museet er anpartshaver i Kunstkonserveringen 
(tidl. Kunstmuseernes Fælleskonservering), der 
løbende fører tilsyn med værker i samlingen. 
Museet samarbejder også med konservator 
Anne Jonstrup Simonsen, som fører tilsyn med 
bygningen. Samlingens bevaringsmæssige 

tilstand er svingende, og der er påbegyndt en 
prioriteret indsats for at rette op på situationen 
indenfor museets begrænsede, økonomiske 
ramme.

I 2018 har konserveringsindsatsen primært 
været koncentreret om nyerhvervelser, men 
også om ind- og udtjek i forbindelse med 
museets særudstillinger, hvor det er påkrævet, 
at de lånte værkers tilstand registreres indi-
viduelt efter udpakning og igen inden 
nedpakning. 

REGISTRERING

Museet arbejder med en målsætning om at 
gøre værker i samlingen tilgængelige digi-
talt. Forhåbningen er, at det vil blive muligt 
at anvende statens nye elektroniske registre-
ringsprogram, SARA, så borgerne kan få digital 
adgang til museets værker på den portal, som 
landets statsanerkendte museer fremover skal 
bruge. 

Det omfatter imidlertid et stort forarbejde, da 
værkerne i samlingen igennem tiden er blevet 
registreret efter forskellige systemer på papir. 
Derfor arbejder museet i første omgang på at 
gennemføre en nyregistrering af samlingen med 
indførelse af et ensartet inventarnummersystem, 
hvilket kræver fysisk gennemgang og ommærk-
ning af hvert værk i samlingen. Som et led i dette 
arbejde i 2018 blev værker og genstande på fjern-
magasin basisregistreret i programmet Excel og 
affotograferet til internt brug. Årets nyerhver-
velser blev også basisregistreret i Excel, så det 
senere er nemt at overføre data til en elektronisk 
registrant. 

Desuden afventer museet en afklaring af, om 
Slots- og Kulturstyrelsen vil give ikke-statsan-
erkendte museer adgang til at bruge SARA, og 
hvilke vilkår, som i givet fald vil gælde.
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Sophie Holten (1858-1930) var en af 1800-
tallets væsentlige, kvindelige malere, der 
sjældent er blevet behandlet i eftertidens 
kunsthistoriske beskrivelser af perioden. Med 
erhvervelsen af dette værk er hun nu repræsen-
teret i Øregaard Museums samling. 

Sophie Holten blev skolet i den sene guldal-
ders traditionelt orienterede maleteknik som 
elev af bl.a. Christen Dalsgaard (1824-1907), 
men rejste i en alder af 21 år til Paris, hvor hun 
blev elev hos to af tidens førende Salonmalere, 
Félix Barrias (1822-1907) og Alfred Stevens 
(1823-1906). Her gjorde hun tidens fremher-
skende naturalisme til sin egen. I Øregaards 

nyerhvervede maleri har Holten knyttet sin 
naturalistiske stil til et lidt dristigt indhold med 
skildringen af et barn – en pige – på tærsklen 
mellem skovens ukendte zone og den oplyste 
forgrund, mellem ude og hjemme. Om pigen er 
på vej ind eller ud af dette stykke natur, giver 
motivet ikke vished for, og det forekommer at 
være netop denne tvetydighed i situationen, 
som har optaget Holten. Motivet er også usæd-
vanlig ved at vise pigen på egen hånd i det fri, 
og hendes frimodige og selvstændige holdning 
var i sig selv et fornyende element i datidens 
genremaleri. Værket er sandsynligvis malet ved 
Dyrehaven i Klampenborg.

Museets nyerhvervelse, Blomstertorvet, Højbro 
Plads, København, er et fint eksempel på 
Edward Weies (1879-1943) bestræbelser på at 
være moderne. Det afspejles både i hans valg 
af fugleperspektiv og en fotografisk motiv-
beskæring, men også i det, der skulle blive 
hans livslange engagement i “farvens poetiske 
rigdom”, som han skrev om i artiklen “Yngre 
Dansk Kunst” i Samleren i 1924. Weie gjorde 
sig således tanker af kunstfilosofisk karakter 
og mente, at kunst skulle være udtryk for 
et sanseligt livssyn og en vejviser for hele 
samfundet.

I Blomstertorvet, Højbo Plads, København kan 
man spore Weies interesse for at omskabe 
motivet til farvespil og former i en indbyrdes 
synergi: Byens marked med farverige blomster 
og travle mennesker er skildret, så motivet 
sættes i spil som en dynamisk organisme i 

en syntese af farver og former. På den måde 
rummer maleriet en vigtig holdning til æste-
tiske værdier og det levende liv og formidler 
dette budskab som en progressiv undertone i 
billedet.

Billedkunsten blev i tiden både udfordret og 
beriget af fotografiet og filmmediet, som gav 
nye indgange til virkeligheden. Blomstertorvet, 
Højbo Plads, København afspejler Weies interesse 
for begge disse nye teknologier, men også hans 
insisteren på maleriets egenart. For selvom han 
med scenen var optaget af at skildre en tempo-
ralitet i oplevelsen af virkeligheden, som også 
kendes fra datidens fotografi, så giver hans måde 
at fremhæve farveklange og stoflighed en anden 
form for nærvær – og ikke mindst et malerisk 
spor efter kunstneren bag billedet, hvilket blev 
et helt centralt træk for den moderne kunst.

Edvard Weie (1879-1943), Blomstertorvet, Højbro plads, København, ca. 1911. Sign E.W. Olie på lærred, 
38 × 61 cm. Maleriet er ét af i alt tre billeder, som Weie udførte med motiv fra Højbro Plads. Der er tale 
om tre variationer udført i 1911-15 med forskellig størrelse, perspektiv og beskæring. Denne version 
har den mest dristige beskæring. Maleriet blev erhvervet i 2018 med støtte fra Augustinus Fonden.

Sophie Holten (1858-1930), En lille pige ved en rød 
låge, u.å. Sign. monogram. Olie på lærred. 64 × 46 cm. 
Erhvervet i 2018.



1716

ÅRSBERETNING 2018 ÅRSBERETNING 2018

Jais Nielsen (1885-1961), Skål med motivet Den 
barmhjertige samaritaner, 1919. Glaseret lertøj 
dekoreret i farver på hvid baggrund. Sign. Jais 
1919 og stemplet DK for Dansk Kunsthandel. 
Unik. Diam. 16,5 cm. Erhvervet i 2018.

Jais Nielsen (1885-1961), Venus stiger op af havet, 
1917. Figur af glaseret lertøj dekoreret i farver. 
Sign. Jais -17. Unik. H. 26 cm. Erhvervet i 2018.

Jais Nielsen (1885-1961), Provinscirkus, 1916. Sign. Jais 16. Olie på pap, 34 × 42 cm. Erhvervet i 2018 
med støtte fra Øregaard Museums Venner.

Havde Venus hår under armene? I gennem 
tiderne er gudinden typisk blevet skildret som 
en ung, kvindelig idealskikkelse med marmor-
hvid hud og bølgende hår på hovedet. Men Jais 
Nielsen præsenterer en anden udlægning i sin 
keramiske figur fra 1917, som blev erhvervet til 
museet i 2018. Her er Venus en frodig figur med 
kropsbehåring, der lige så godt kunne stige op 
af vandet i et soppebassin som af et skummende 
hav. Skildringen er på én gang humoristisk 
og idealiseret i tidens nye kubistiske formbe-
vidsthed. Et helt igennem moderne brud med 
den klassiske ikonografi.

Mange europæiske avantgardekunstnere var 
optaget af cirkus i begyndelsen af 1900-tallet. 
Det var en verden, som tilbød et univers af 
spektakulære optrin og inciterende figurer, som 
kunstnerne skildrede med særlig interesse for 
former, dynamik og spænding. Samtidig repræ-
senterede cirkus en antiborgerlig og kunstnerisk 
kompromisløs indstilling til tilværelsen, som 
tidens nytænkende kunstnere selv kunne iden-
tificere sig med. Jais Nielsen (1885-1961) fandt 

også cirkus dragende og udførte flere værker 
med motiver derfra. I 2018 erhvervede Øregaard 
Museum to af dem, dels et af hans første cirkus-
billeder fra ca. 1913 og et fra 1916, hvor han tog 
særligt fat på denne motivkreds i sit arbejde. 
Med erhvervelserne i 2018 er Jais Nielsen nu 
repræsenteret i samlingen med mere end ti 
værker fordelt på tegning, maleri og keramik.
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I.P. Møller (1783-1854), Parti fra Jægersborg med frokost i det grønne og udsigt til Schæffergården og 
Gentofte kirke, 1806. Sign. Møller pinx 1806. Olie på lærred. 74 × 97. Erhvervet i 2018.

Jens Peter Møller (1783-1854), også kendt som 
I.P. Møller, blev oprindelig uddannet maler-
svend i Slesvig, men søgte til København i 
1803 for at blive landskabsmaler. Her mødte 
han C.W. Eckersberg (1783-1853), som han 
blev nære venner med. På Kunstakademiet var 
Møller først elev af Nicolai Abildgaard (1743-
1809) og senere af C.A. Lorenzen (1749-1828), 
men som landskabsmaler var han i sine tidlige 
år især påvirket af Jens Juel (1745-1802) og Erik 
Pauelsen (1749-1790).

Museets nyerhvervelse, Parti fra Jægers-
borg med frokost i det grønne og udsigt til 
Schæffergården og Gentofte kirke, fra 1806 er et af 
Møllers mest ambitiøse, tidlige malerier og viser 
hans forkærlighed for at komponere stort anlagt 
motiver med sans for detaljen. I forgrunden 
ses et elegant selskab, som er på udflugt i det 
fri. I mellemgrunden ses Schæffergården, 
som blev opført i 1755 af den tyskfødte Didrik 
Schäffer, der var kendt for rokokointeriøret i 
Moltkes Palæ på Amalienborg. I baggrunden ses 
Gentofte kirke, og ude i det fjerne kan man ane 
tårnene inde i København. Motivet er set fra et 
højdedrag i Jægersborg – formodentlig omkring 
det sted, hvor Garderhøjfortet ligger i dag – 
og det er udført netop det år, hvor Johannes 
Søbørker købte bondegården Øregaard i 
Hellerup og opførelsen af landstedet begyndte. 

I 1814 blev I.P. Møller ansat som konser-
vator ved Den Kongelige Malerisamling, og året 
efter blev han optaget som medlem af Akade-
miet.
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UDSTILLINGER OG 
SÆROPHÆNGNINGER AF SAMLINGEN

Øregaard Museum viste i 2018 tre særudstillinger og en præsentation af værker fra den
faste samling.

3. februar – 10. juni 2018
PETER CALLESEN. SKINDØD

Der var dømt både skønhed og uhygge på forårets særudstilling SKINDØD med den 
danske kunstner Peter Callesen (f. 1967). Med sirligt udskårne værker i papir viste han 
skrøbeligheden både i livet og i kunsten. Udstillingens idé var oprindeligt udviklet 
til Faaborg Museum, hvor SKINDØD blev vist fra 1. oktober 2016 til 12. marts 2017. 
Efterfølgende blev udstillingen tilpasset Øregaard Museum og omfattede bl.a. et nyt 
installationsværk, som ikke tidligere havde været vist.

I Øregaards stueetage gik Callesen i dialog med fem akvareller af fynbomalerne Anna 
Syberg (1870-1914) og Johannes Larsen (1867-1961). Desuden indgik to værker skabt 
med inspiration fra to stenskulpturer af billedhuggeren Kai Nielsen (1882-1924). 
Med skalpel og kirurgisk præcision havde Callesen skabt værker i papir, der gav nye 
nuancer til de afdøde kunstneres motiver. I Callesens fortolkninger blev Sybergs 
blomsterverden, Larsens fugleunivers og Nielsens monumentale kvindefigurer ikke 
kun hygge-poetiske forlæg, men værker, hvor dobbeltheden mellem liv og død råder 
– ofte forløst med overraskende detaljer. På den måde var Callesens dialogværker 
kunst i deres egen ret, som udtrykte hans originale billedsprog og temaer omkring 
krop og ånd, der har optaget kunstneren igennem hele hans virke. Det kunne man 
få et større indblik i på museets 1. etage, hvor udstillingen var viet til nye og tidligere 
værker af Peter Callesen alene – både skulpturer, relieffer og installationer. 

Udstillingen blev ledsaget af et katalog og var støttet af Faaborg Museums Venner, 
Grosserer L.F. Foghts Fond, Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond og 
Statens Kunstfond.

22. juni – 2. september 2018
SOMMER MED SAMLINGEN – HIGHLIGHTS OG 
NYERHVERVELSER

I sommerperioden dannede museets stueetage som vanligt ramme om et udvalg af 
værker fra samlingen af maleri og kunsthåndværk fra 1750-1950 – herunder nyer-
hvervelser. To af disse var Lorenz Frølichs Kvinde i rød nederdel fra 1848 og Jais Nielsens 
Dreng med guldfisk fra 1915, som siden erhvervelsen i 2017 var blevet konserveret, så 
de præsenterede sig på den bedst mulige måde for publikum. Desuden indgik blandt 
andet C.G. Kratzenstein Stubs Portræt af Charlotte Christine Rohde, f. Müller, som blev 
erhvervet i foråret 2018. 

22. juni – 2. september 2018
... PÅ MIN MÅDE ...
OPHÆNGT, TILSAT, MØBLERET, GJORT
 
Mens samlingen blev vist i stueetagen, indtog fire samtidskunstnere, Anne Fabricius 
Møller (f. 1959), Claus Egemose (f. 1956), Ellen Hyllemose (f. 1968) og Torgny Wilcke 
(f. 1963), museets 1. etage i sommeren 2018. Udstillingen ... På min måde ..., var deres 
nutidige bud på en møblering af det historiske hus. Her havde de fire kunstnere 
forholdt sig til hver sit rum og skabt installationer med interesse for møbler, tekstil, 
udsmykning og indretning, som var nøje afbalancerede med de fysiske omgivelser, 
rummets materialitet og lys. Dermed blev fortidens hjem mødt af nutidens fortolk-

Installationsfoto fra udstillingen SKINDØD med værket Noter til en pige, 2016. I dette 
værk har Peter Callesen transformeret Kai Nielsens skulptur Marmorpigen fra 1909-10 
til en florlet figur udført i mange lag af hvidt papir. Således har Callesen skabt en ny 
hvid “hud” til pigen, så hun genopstår lys og yndefuld. Men samtidig er hun nærmest 
mumificeret og drænet for liv og erotisk kraft. Foto: Ole Haupt.
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på spånpladens rå, naturlige farve. Det var således det sanselige udtryk, man skulle 
lægge mærke til, hvor selve farven, som ville ændre sig over tid, blev påvirket af lyset i 
rummet. Midt i lokalet havde Hyllemose placeret en stor hængende skulptur, Gennem 
overfladen (variation over et møbel) – en fantasi over ideen om en sofa med en stof-
beklædt trækonstruktion. Under overfladen var der et hulrum, så man kunne kigge 
igennem huller i stoffet og se både maleriske og skulpturelle vekselvirkninger. Der ud 
over bestod Ellen Hyllemoses bidrag af et lille bordværk. 

I sit rum havde Claus Egemose installeret et stort værk i organzasilke. Det var 
oprindeligt skabt i 2006, men havde til udstillingen fået et nyt stel som bærende 
konstruktion. Værkets volumen gjorde det altdominerende i rummet, men stoffets 
bløde og transparente karakter gjorde det samtidig let og tiltalende. Værket bestod 
af en stor flade med påsyede, nedadhængende “kasser”, som faldt let sammen og 
fulgte stoffets naturlige karakter. Den store flade var spændt ud over en 2,4 meter høj 
ramme i stål. Under stofobjektet var der opstillet en række arkitektoniske tilføjelser, 
der aktiverede gulvplanet og støttede værkets bærende stel. Konstruktionen frem-
stod på mange måder arkitektonisk, bl.a. på grund af størrelsen, men kunne opfattes 
på mange måder. Gæsterne kunne med forsigtighed bevæge sig ind under værket 
og indtage det på sin egen måde. Foruden det store stofobjekt indgik tre nye værker 
i den samlede ruminstallation. Et lodretstående objekt udført i en farvet plexiglas-
konstruktion på en smal, hvid PVC plade stod skrånende mod væggen og gav værket 

ninger af rummenes indretning og abstraktioner over møbler og ting. Tingene var 
dog ikke funktionelle i sædvanlig forstand. De var til stede som materialer, farver, 
stofligheder, former og betydninger, som kunne flytte vores opmærksomhed fra det 
vanlige, genkendelige interiør til noget nyt. 

Torgny Wilcke, som også var udstillingens kurator, havde indrettet sit lokale som et 
fysisk “interiørmaleri” udført med genkendelige, stuelignende elementer og egen-
skaber. Det var maleri med fokus på den direkte, simple og fuldt synlige metode og 
udførelse. Helt konkret forholdt værkets mål og opbygning sig til den menneske-
lige krops dimensioner og trak på erfaringer fra de fysiske rum, som omgiver os i 
hverdagen. I værket, som havde titlen Mit rum, indgik maleri på træ bestående af et 
opmagasineringssystem med en reollignende form og forskellige træbundter instal-
leret med en intimitet som i et værelse med seng, reol, TV, bord og sofa. Med andre 
ord: Det genkendelige i ny form, som i Øregaards forfinede og sarte rum virkede råt og 
overraskende.

Ellen Hyllemoses installation Uden titel var udført specifikt til udstillingen. Den bestod 
af fire paneler af spånplade, bemalet med motiver fra Vestindien i form af nutidige 
og historiske forlæg hentet fra internettet. Dermed forholdt installationen sig til 
Øregaards historie og forbindelse til den tidligere danske koloni på de dansk vest-
indiske øer. Motiverne var malet som næsten usynlige billeder i en farve, som lå tæt 

Installationsfoto af Anne Fabricius Møllers værk, Forkontoret, på udstillingen ... på min 
måde ... Det håndtrykte mønster på stoftapet er udført med forskellige typer sukker. 
Gennem døren er der kig til Claus Egemoses installation. Foto: Ole Haupt.

Installationsfoto fra udstillingen ... på min måde ... med udsnit af Ellen Hyllemoses 
værk Uden Titel. Foto: Ole Haupt.
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15.9.2018 - 27.1.2019
JENS SØNDERGAARD. MELLEM HAV & BY

Maleren Jens Søndergaard (1895-1957) er i dag mest kendt for sine storladne billeder 
fra den jyske vestkyst og skildringer af tyste mænd og kvinder ved landsbykirken 
i Bovbjerg. Få er klar over, at kunstneren også gengav storbyens tumult og pulsen 
i et moderne København. Men hvordan navigerede han kunstnerisk imellem disse 
to emnekredse? Og hvilke former for eksistens indkredsede han i sine billeder? 
Disse spørgsmål blev undersøgt i Øregaard Museums udstilling om Danmarks store 
ekspressionist, Jens Søndergaard.

Projektet var et samarbejde mellem Øregaard Museum og HEART Museum of 
Contemporary Art, der begge har værker af kunstneren i samlingerne. Samarbejdet 
udmøntede sig i to udstillinger med hver sit fokus, der var tilpasset de to ret forskel-
lige museer og samlet set havde til formål at nuancere blikket på kunstnerens liv og 
værk. HEARTS version af udstillingen blev vist fra 27. januar til 2. september 2018 
under titlen Jens Søndergaard – Farvekraft ad helvede til. HEARTS udstilling var inspi-
reret af journalisten og dokumentaristen Anne Moulvad, som over en længere periode 
havde arbejdet på en film om Jens Søndergaard og en række samlere med et særligt 
forhold til netop hans billeder. Anne Moulvads film, Farvekraft ad helvede til, havde 
premiere d. 4. marts 2018 og blev vist i udvalgte biografer i Danmark.

Øregaard Museums udstilling var også inspireret af Anne Moulvads projekt og inte-
ressen for, hvorfor og hvordan Søndergaards billeder kan røre mennesker i dag. 
Men den overordnede ramme var et kunsthistorisk fokus på Søndergaards virke ved 
Vesterhavet og i København. I udstillingen kunne man både opleve små nærstudier 
og større værker, så de eksistentielle lag i kunstnerens maleri blev udfoldet med øje 
for hidtil oversete sider af hans virke. Eksempelvis kunne man i Søndergaards stor-
bybilleder spore en original forståelse for samtidens internationale strømninger som 
tysk ekspressionisme. Også andre, ufortalte side af Søndergaards storbyengagement 
blev foldet ud, bl.a. den omstændighed, at han faktisk skabte både københavnerbil-
leder og motiver fra den jyske natur i sit atelier på Rådhuspladsen i København og i vid 
udstrækning også fandt afsætning for sine værker på kunstmarkedet i byen. Udstil-
lingen bragte også vigtige sider af Søndergaards hav- og landskabsbilleder frem, men 
det var en pointe, at emnekredsene hav og by i hans virke ikke lader sig forstå helt 
afsondret fra hinanden.

selvstændighed. De øvrige to værker i værkkonstruktionen var udført i plexiglas og 
ligeledes tænkt ind i rummets overordnede dimensioner. 

Anne Fabricius Møllers værk, Forkontoret, var skabt til udstillingen og forenede hendes 
baggrund som tekstildesigner og stoftrykker med Øregaards historie og forbindelse 
til Dansk Vestindien. Hun havde således beklædt et rum med et stoftapet opspændt 
på blændrammer. Stoffet var indfarvet i rummets vægnuance og dekoreret med et 
vertikalt mønster med reference til vægdekorationen i Øregaards havestue. Mønsteret 
var udført som tryk med forskellige typer sukker, som skabte en reference til husets 
bygherre, Johannes Søbøtkers, handel med sukker mellem Vestindien og Danmark. Som 
på alle andre forkontorer hang der også kunst og fotos af betydelige personer i Anne 
Fabricius Møllers værk: Et falmet bagpap til et litografisk aftryk af Richard Mortensen 
(1910-1993) samt et portrætfoto af to kjolestole, Sofie (Øregaard) og Gloria (Vestindien), 
som hun udførte til Snedkernes Efterårsudstilling Petit – Det lille elegante møbel på 
Øregaard Museum i 2015 (foto af Ole Akhøj). Dette møbelværk parafraserer henholdsvis 
empirekjolerne, som de to døtre bærer på C.W. Eckersbergs gruppeportræt fra 1806 af 
Søbøtkers fire ældste børn, som hænger i museets havestue, samt en akvarel af Frederik 
von Scholten fra 1830’erne af en vaskeplads på Skt. Croix, hvor pigerne har bundet 
skørterne op under sig (gengivet s. 82 i Øregaard-bogen fra 2010). Anne Fabricius 
Møllers værk blev dels udført på hendes eget værksted og dels på Statens Værksteder for 
Kunst.

Indtryk fra efterårets udstilling JENS SØNDERGAARD. Mellem hav & by, hvor kunstne-
rens kendte motiver fra Vesterhavet også var repræsenteret. Foto: Ole Haupt.
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Claus Christoffersen for et længere kursusforløb 
med emnet Weimarrepublikken – ekstremernes 
år, som hurtigt blev overtegnet. 

Sidst, men ikke mindst, kunne man i sensom-
meren se resultaterne af instruktøren Bille 
Augusts optagelser på museet i august 2017 til 
en filmatisering af Henrik Pontoppidans roman 
Lykke-Per. Spillefilmen havde premiere d. 
30. august i 121 biografer landet over og blev, 
ifølge Det Danske Filminstitut, en af de mest 
sete film i Danmark i 2018 med over 394.876 
solgte billetter. I filmen, der har skuespillerne 
Esben Smed og Katrine Greis-Rosenthal i de 
centrale hovedroller, illuderer Øregaard den 
velhaver-sommerbolig, som tilhører hovedper-
sonen, Pers, kommende svigerfar. Desuden lod 
Nordisk Film optagelserne klippe sammen til 
en miniserie, der blev vist på TV2 mellem jul og 
nytår.

SPEJLSCENEN

Spejlscenen ved Øregaard Museum blev indviet 
i 2017 som en moderne pavillon til teater, 
musik og kunst i det landskabelige have-
anlæg. I 2018 kunne Spejlscenen så invitere 
til sin anden sæson – denne gang med sang 
som det gennemgående tema for programmet. 
Med otte underholdende forestillinger og 
aktiviteter nåede sæsonens program rundt 
om emnet på forskellige måder – både med 
forskellige klanguniverser og muligheden for 
at få publikums egne sangstemmer inddraget 
i fællesskabende sangoplevelser. Formålet 
var, ligesom i Spejlscenens første sæson, at 
bringe kulturoplevelser af kvalitet ud til børn 
og voksne, så de kunne virke inspirerende 
og styrke kunstens værdi i hverdagen for den 
enkelte og familien.

I den sammenhæng var Spejlscenens fami-
lieforestillinger i det grønne især et godt 
samlingspunkt: I for- og sensommeren gjaldt 

FORMIDLING, 
UNDERVISNING  

OG  
ARRANGEMENTER

Museets formidling omfatter en bred vifte af 
aktiviteter som særophængninger af samlingen, 
udstillinger og omvisninger, bogudgivelser, 
litteratur-, kunst- og personalhistoriske fore-
drag, koncerter, web-baseret formidling og 
folkelige arrangementer – bl.a. sæsonbetonede 
aktiviteter for børnefamilier.

I 2018 har museets formidlingsprogram budt på 
otte offentlige omvisninger på udvalgte søndage 
samt foredrag og familieaktiviteter. Det omfat-
tede bl.a. foredrag om den danske kunstner 
Peter Callesens arbejde ved Erik A. Nielsen, 
prof. Emeritus, dr.phil. og dr.theol., foredrag 
om Henrik Pontoppidans roman Lykke-Per 
ved Johan Rosdahl, cand.mag. og formand for 
Pontoppidanselskabet samt foredrag ved lektor, 
ph.d. Benedikte Rostbøll om hendes forskning 
i Karens Blixens breve til onklen Aage Westen-
holz, som ejede den afrikanske farm. Af mere 
folkelige aktiviteter blev den årlige påskeægge-
jagt afholdt i parken, hvor mere end 300 børn 
og voksne deltog, ligesom det årlige høst-
marked blev afviklet med succes, bl.a. takket 
være godt vejr på dagen i september.

Som noget nyt lancerede museet i efteråret 
formidlingsformatet “Kunstkvarter”, hvor 
museets faglige medarbejdere en gang om 
måneden gav 15 minutters introduktion til et 
udstillet værk med perspektiver til et bestemt 
emne. Tiltaget blev vel modtaget og viste sig at 
være et godt, dialogskabende format. Museet 
vil i det kommende år indarbejde Kunstkvarter 
som et fast tilbud i museets formidling, der vil 
blive annonceret via hjemmeside, Facebook og 
kalenderlister i Villabyerne.

Der ud over har der i 2018 været afholdt en 
række omvisninger og foredrag i museet for 
private grupper. Her har især udstillingen om 
Jens Søndergaard været efterspurgt. I alt har der 
været afholdt mere end 70 af denne type akti-
viteter. 

For skoleklasser tilbyder museet aldersdifferen-
tierede omvisninger og undervisningsformatet 
“Kunstmøder”, som understøtter kompe-
tencemål og læringsplaner i folkeskolen og 
gymnasiet. Disse tilbud tilbydes både i den 
normale åbningstid og om formiddagen, inden 
museet åbner for publikum, så det kan passe 
ind i skolernes daglige rytme.

I 2018 er Øregaard Museum blevet oprettet på 
Gentofte Kommunes nye skoletjeneste-web-
site, som samler formidlings- og læringstilbud 
for folke-/grundskolen. Her vil museet frem-
over bidrage med sine undervisningsforløb, 
så kommunens lærere nemt kan få et samlet 
overblik over formidlingstilbud på Øregaard 
Museum. På den nye, kommunale skoletjene-
steportal vil man også fremover kunne booke 
museets populære “Kunstmøder”, som blev 
introduceret i 2017. 

I årets løb har museet også afprøvet nye formid-
lingssamarbejder. Som led i et skriveværksted i 
faget historie har to klasser fra Øregård Gymna-
sium besøgt museet og fået introduktioner 
til huset og historien. Desuden blev forårets 
særudstilling med Peter Callesen inddraget 
af lokale folkekirker i forbindelse med den 
konfirmationsforberedende undervisning for 
8. klasser. Museet indgår meget gerne lignende 
samarbejder i de kommende år.

I 2018 fortsatte museets samarbejdet med 
Folkeuniversitetet. Emnet for forårets kursus 
var Naturalisme, modernisme, ekspressionisme og 
lidt salonkunst i et kursusforløb, som blev vare-
taget af cand.mag. Merete Mørup og foregik på 
en række onsdage. I efterårssæsonen stod B.A. 

det to forskellige musikalske nyfortolkninger af 
H.C. Andersens klassikere, nemlig Nattergalen 
og Klods Hans, skabt af operaensemblet Pin- 
Upera. Begge historier blev fortalt med kendte 
arier fra forskellige operaer, og dermed blev 
operagenren gjort uhøjtidelig og tilgængelig for 
mange. Alt foregik på dansk, og publikum kom 
vidt omkring i både operaens og eventyrenes 
verden. De to forestillinger tiltrak fin opmærk-
somhed blandt borgere i alle aldre i Gentofte, 
som kunne opleve ensemblets store sangeks-
pertise og høje faglige niveau. 

Henover sommeren blev Spejlscenen omdannet 
til en black-box med forevisning af Jesper 
Jargils episke og indsigtsfulde dokumentarfilm 
Vinterbillede fra 1996 om en af Danmarks store 
malere, Per Kirkeby (1938-2018). Per Kirkeby 
boede i en lang årrække tæt på Øregaard 
Museum og havde sin daglige gang i Øregaards-
parken. Jargils dokumentarfilm skildrer 
Kirkebys arbejdsproces med maleriet Vinter-
billede, som blev til i hans atelier et stenkast 
fra museet. Maleriet hænger i dag på Statens 
Museum for Kunst. Øregaard Museum var i 
tilrettelæggelsen af sæsonprogrammet ikke klar 
over, at filmvisningen skulle vise sig at blive 
en særlig hommage til kunstneren, som døde i 
maj 2018. Mange gæster besøgte Spejlscenen i 
sommerperioden og fik filmens rørende indsigt 
i Kirkebys kraftpræstation som billedskaber.
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På Spejlscenen blev forestillingen Nattergalen med ensemblet Pin-Upera et 
tilløbsstykke i 2018. Foto: Øregaard Museum.
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MUSEETS 
ORGANISATION OG 
ADMINISTRATION 

VEDTÆGTER, 
REGNSKABS- OG 
REVISIONSPRAKSIS MV. 

Øregaard Museum er en selvejende institution, 
og rammerne for museets virksomhed er fast-
lagt i vedtægter af 2017. Museet modtager et 
årligt driftstilskud fra Gentofte Kommune.

Museets bogføring og revision varetages af 
Revision og Data. Regninger betales af medar-
bejder og godkendes af museumsdirektøren.

Der afholdes bestyrelsesmøder 3-5 gange 
om året. I 2018 har møderne været afholdt på 
følgende datoer: 21. februar, 23. maj, 31. august 
og 28. november. 

BESTYRELSEN I 2018 

Fhv. Rektor Marianne Zibrandtsen (formand)
Overinspektør Kasper Monrad (næstformand), 

til 13. januar 2018
Direktør Christen Obel 
Museumsdirektør Christine Buhl Andersen
Skuespiller Ellen Hillingsø
Auktionarius Frederik Bruun Rasmussen
Cand.jur. Kjeld Moltke-Leth

FORSIKRINGER

Museets egen samling er forsikret via AON. 
Museets lovpligtige arbejdsskadeforsikring er 
tegnet hos Topdanmark.

LEDELSE

Museumsdirektør, mag. art. Sidsel Maria 
Søndergaard.

MUSEUMSFAGLIGT 
PERSONALE

Cand.mag. Jesper Kloster. Ansat som museums- 
koordinator på åremål indtil 31.12.2018. 
Overgik til fastansættelse med udgangen af 
2018.

Mag.art. Lotte Nishanthi Winther. Ansat som 
museumsinspektør på åremål indtil 31.12.2018. 
Overgik til fastansættelse med udgangen af 
2018. 

TIMELØNNET 
PERSONALE

Else Hansen, Emilie Vester, Filippa Sørensen, 
Ida Munk Ørstrøm, Mia Marie Olesen, Nanna 
Noël Grønbeck, Pia Greszkovic, Pia Stuer 
Lauridsen, Siri Sørensen, Tanja Klindt, Teddy 
Josephsen. 

Omviser: Cand.mag. Merete Mørup.

Oversætter: Cand.mag, MA., Thue Sebastian 
Winkler.

FRIVILLIGE

Ulla Lyngskov.

PRAKTIKANTER

Cand.mag. Massimiliano Vacis var i praktik i 
perioden 8.1.-27.7.2018.

BYGNINGER OG 
MATERIEL

Museets ejendom består af en hovedbygning fra 
1806-8 og et sidehus, som blev føjet til i 1868. Jf. 
BBR meddelelsen udgør museet 701 m2 fordelt 
på udstillingssale, administration og magasin. 
Sidehusets stueetage og 1. sal er på i alt 134 m2 og 
rummer café og formidlingslokale. Bygning og 
grund er ejet af Gentofte Kommune.

Hovedbygningen, som er tegnet af den franske 
arkitekt J. Ramée (1764-1842), blev fredet 
i 1918 og udgør som sådan museets største 
værk. Som led i den omfattende restaurering 
af hovedbygningen i 2008-10 blev de oprinde-
lige udsmykninger på træværket i havestuen 
fremdraget under ledelse af konservator Anne 
Jonstrup Simonsen. Siden har hun, i samarbejde 
med museet, fortsat undersøgelserne og forsk-
ningen i ejendommens interiør.

I 2016 blev marmoreringen af havestuens 
ovnnicher rekonstrueret med reference til 
den norske Gjellebæk marmor, som har en 
gråflammet og varm farvetone og blev anvendt 
i København i begyndelsen af 1800-tallet, både 
i form af natursten og illuderet som marmo-
reringer. I februar 2017 kunne den oprindelige 
dekoration på vægfelterne i havestuen rekon-
strueres efter grundige forberedelser. Under 
ledelse af Anne Jonstrup Simonsen blev 
udsmykningen i form af håndskårne skabelon-

tryk udført af malermester Ann-Berith Arnhem 
og hendes medarbejder Rasmus Holmegaard.

I 2018 fortsatte arbejdet i havestuen, hvor den 
oprindelige dekoration i form af gipsrosetter på 
frisebåndet blev rekonstrueret. En roset på en 
af frontispicerne i rummet blev afformet som 
skabelon, så nye eksemplarer kunne støbes. 
Arbejdet blev udført af Brdr. Funder Stukka-
tører på samme måde, som havde det været i 
1806. Samtidig udførte Anne Jonstrup Simonsen 
en række prøver til rekonstruktion af den 
forgyldning og bemaling med en okkerkulør, 
som oprindeligt har udsmykket gesimselemen-
terne under loftet. Af økonomiske grunde blev 
gennemførelsen af denne del udskudt til 2019.

En medarbejder fra Brdr. Funder Stukkatører i 
gang med at opsætte gipsrosetter på frisebåndet 
i havestuen, hvor de oprindeligt har siddet.
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