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Johan Laurentz Jensen (1800-1856), Opstilling med blomster, ca. 1838
Olie på lærred. Erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet

MUSEET ER I 2019  
BLEVET STØTTET  
AF FØLGENDE,  
SOM TAKKES VARMT

Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Knud Højgaards Fond
Lemvigh-Müller Fonden
Novo Nordisk Fonden
Ny Carlsbergfondet
15. Juni Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond



32

ÅRSBERETNING 2019 ÅRSBERETNING 2019

FORORD

Kvinder og mænds udfoldelsesmuligheder i 
kunstens verden har været livligt debatteret i 
danske medier i 2019. I årets løb blev det nemlig 
igen dokumenteret, at der stadig er et godt 
stykke vej, før den asymmetri, som har eksi-
steret mellem kvinder og mænd i hundredevis 
af år, bliver udlignet, hvad angår udstillings-
muligheder og salg til kunstmuseer og private. 
Repræsentationen af kvindelige kunstnere på 
kunsthaller og museer er stadig for lille i forhold 
til det antal af kvinder, der er blevet uddannet 
på kunstakademierne. Men ingen kan på en 
enkel måde forklare, hvorfor kvinderne stadig 
sakker agterud i deres karriereforløb, og der er 
stor uenighed om løsningerne. 

Øregaard Museum er et af de museer i 
Danmark, som i længst tid har arbejdet for at 
bringe kvindelige kunstnere frem i lyset. Alle-
rede i 1990’erne viste Øregaard udstillinger 
med oversete, men væsentlige kvindelige 
navne som Bertha Wegmann, Elisabeth Jeri-
chau Baumann og Gerda Wegener. Andre 
mindre museer i Danmark har også gjort en 
stor indsats for de kvindelige kunstnere, og 
efter år 2000 er større danske kunstmuseer 
også begyndt at vise interesse, så udviklingen 
går den rette vej.

I 2019 blev museets udstillingsprogram dog 
indledt med en af de kendte mænd i dansk 
kunst: Kunstneren Axel Salto (1889-1961), der 
er verdensberømt for sit stentøj i den riflede, 
knoppede og spirende stil. Med inspiration 
fra naturen blev han en af det 20. århund-
redes vigtigste fornyere af det keramiske 
medie. Udstillingen SALTO. Stentøjsmesteren 
viste spændet i Saltos keramik fra 1920’erne 
til 1950’erne – fra de tidligste værker skabt 
med orientalsk inspiration til de sene arbej-
ders skulpturelle fortolkninger af naturens 
former og spirende kræfter. Udstillingen 

inddrog også skitser på papir, bøger og enkelte 
eksempler på maleri og design, så man kunne 
opleve sammenhængen mellem de forskellige 
medier i hans kunstneriske virke. Mere end 
100 værker fra museer og privateje i ind- og 
udland var samlet – både hovedværker og mere 
ukendt materiale. Udstillingen var kurateret af 
Øregaard Museum og organiseret i samarbejde 
med CLAY – Keramikmuseum Danmark, som 
i 2017 viste en udstilling med fokus på Saltos 
keramik og de værksteder, han var tilknyttet.

Sommeren over kunne man på udstillingen Juel. 
Fischer. Weie. Dansk kunst 1750-1950 få et gensyn 
med hovedværker i samlingen og med nyer-
hvervelser, der var kommet til siden sommeren 
2018. Der var fin interesse for både de ældre 
og de yngre værker i udstillingen, og gæsterne 
bemærkede også samspillet mellem maleri og 
kunsthåndværk. Museet kunne notere sig, at 
der i sommerperioden kom et let stigende antal 
gæster fra andre dele af Danmark, ligesom 
flere var udlændinge, der havde fundet vej til 
museet. Vi vil derfor i 2020 styrke den skriftlige 
formidling på engelsk, så tilbuddene til turister 
bliver bedre. 

I efteråret 2019 var det så kvindernes tur igen. 
I samarbejde med kunsthistoriker Hanne 
Abildgaard genopdagede Øregaard Museum 
Matisse-eleven Astrid Holm (1876-1937) og 
hendes kreds i udstillingen Astrid Holm & Co. 
Udstillingen præsenterede Holms maleri og 
værker af hendes nærmeste, kvindelige kunst-
nerkammerater: Ebba Carstensen (Danmark), 
Vera Nilsson (Sverige) og Júlíana Sveinsdottir 
(Island). Med Holm som samlingspunkt var de 
fire kunstnere – med vilje og visioner – med til 
at definere modernismen i første halvdel af det 
20. århundrede, og på udstillingen kunne man 
for første gang opleve deres værker side om 
side. De fleste af de udstillede værker var udlånt 
af private ejere, som museet og Hanne Abild-
gaard havde opsporet.

I anledning af udstillingen udgav Øregaard 
Museum bogen Astrid Holm & Co., der er skrevet 
af Hanne Abildgaard og præsenterer resulta-
terne af hendes store forskningsarbejde. Således 
giver bogen ny viden om Astrid Holm og hendes 
kvindelige kunstnerkammerater med grundig 
dokumentation for strukturelle og kønspolitiske 
forhold under deres uddannelse på Kunstaka-
demiet og efterfølgende kamp for en plads i 
udstillingslivet. Bogen er den første, dybdegå-
ende behandling af modernismen i dansk kunst 
set fra kvindernes synsvinkel. Ny Carlsberg-
fondet ydede en substantiel større til den fyldige 
bogudgivelse, som bl.a. rummer nyoptagelser 
af værker og dokumentarisk materiale, der ikke 
tidligere har været gengivet. Hanne Abildgaards 
forskning var generøst støttet af Augustinus 
Fonden, Novo Nordisk Fonden og Beckett-
Fonden, mens udstilling og bog blev flot bakket 
op af Beckett-Fonden, 15. Juni Fonden, Knud 
Højgaards Fond og Lemvigh-Müllers Fond. 
Både bog og udstilling blev godt modtaget af 
både gæster, fagfolk og presse, og det er en stor 
glæde, at Øregaard Museum således har kunnet 
være med til at sikre, at Astrid Holms virke nu 
er bedre belyst, så hun fremover kan få en plads 
i kunsthistorien, som står mål med den betyd-
ning, hun havde i sin samtid. Udstillingen vil i 
2020 blive vist i en bearbejdet version på kunst-
hallen Rønnebæksholm, hvor samtidskunst 
også vil blive inddraget.

På Spejlscenen blev den tredje sæson med 
kunst og kulturoplevelser i det grønne foldet 
ud. Programmet bød på bl.a. jazz, teater for de 
yngste, musikalsk historiefortælling om Odys-
seus, fællessang og tegneworkshop. Gæsterne 
til de velbesøgte arrangementer talte borgerne 
i alle aldre, og det var dejligt at se, hvordan 
Spejlscenen fungerede som det uformelle, 
lokale mødested, vi håbede, det ville blive. 

Tegning var også på programmet blandt årets 
mange arrangementer og formidlingsaktivi-
teter indendørs på museet. Astrid Holm, der var 

omdrejningspunkt for efterårets udstilling, var 
selv en dygtig tegner og åbnede en kunstskole 
i København, hvor der blev tegnet croquis. 
I efterårssæsonen afholdt museet derfor to 
croquis-aftener, hvor tegnelærer Lisa Marie 
Frost vejledte deltagerne i at tegne efter nøgen-
model. Kurserne var en stor succes og vil blive 
gentaget i 2020.

Museets målsætning om at udvikle og styrke 
samlingen med væsentlige værker blev også 
indfriet i 2019. Takket være støtte fra Ny Carls-
bergfondet kunne museet således erhverve et 
pragtværk af maleren Johan Laurentz Jensen 
(1800-1856), som var født i Gentofte og derfor 
hører til museets indsamlingsområde. Jensen 
er internationalt kendt som en af 1800-tallets 
bedste blomstermalere, og museet viste i 2006 
en udstilling om ham og hans kvindelige efter-
følgere. I sine værker skildrede Jensen både 
blomster fra den danske flora og sjældne og 
kostbare planter, som han kunne male i vækst-
husene ved Rosenborg. Men han holdt mest 
af at arbejde på landet nord for hovedstaden, 
hvor han i 1826 havde købt et par mindre 
ejendomme ikke så langt fra Gentofte sø. Her 
opholdt han sig med sin familie hver sommer 
og udførte studier af enkeltblomster og plan-
tedele, så de forskellige vækster kunne indgå i 
det store arkiv, som han brugte i arbejdet med 
større kompositioner i olie på lærred. På den 
måde havde de landlige omgivelser i Øregaards 
lokalområde stor betydning for Jensens arbejde, 
ligesom området havde for C.W. Eckersberg 
og hans elever, som også tog nordpå for at 
gøre studier i det grønne. Det er en meget stor 
glæde, at museet nu har et af I.L. Jensens bedste 
værker i samlingen, så vi i hans eget lokalom-
råde kan formidle fortællingen om hans virke.

På det økonomiske plan blev 2019 afsluttet 
med et godt resultat, så der kunne hensættes 
nødvendige midler til kommende udstillinger 
og den videre udvikling af samlingen med bl.a. 
konservering af trængende værker. 
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Museets café er bortforpagtet til virksom-
heden Hellerup Food Service ved Martin 
Volf Sørensen. Forpagtningsaftalen er sådan 
indrettet, at forpligtelserne står i et rimeligt 
forhold til de ulemper, der følger med, når 
cafédriften skal være afstemt museets årsrytme 
og åbningstider. I 2019 fortsatte den positive 
udvikling i caféen, der er blevet et velbesøgt, 
lokalt mødested for borgere i alle aldre og en 
vigtig del af museumsbesøget for gæster fra nær 
og fjern. 

Der ud over har museet i 2019 drøftet med 
Gentofte Kommune, hvilke vedligeholdelses- 
og rekonstruktionsopgaver, der kan være 
nødvendige for bygningen inden museets 
100-års jubilæum i 2021. Det blev aftalt, at 
indsatsen inden jubilæet vil blive koncentreret 
indendørs om havestuen og – under forudsæt-
ning af tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen 
– om etablering af en oprindelig skillevæg i 
stueetagens sydvendte sal og en galleriliste i 
visse lokaler, så væggene i det fredede hus kan 
aflastes, når museet viser sin egen samling. 
Samtidig blev det aftalt, at der i 2020 sættes 
en forundersøgelse i gang, der skal afdække, 
hvordan en større udvendig renovering af 
hovedbygningen bør gribes an. Selve reno-
veringen forventes først at blive gennemført 
omkring 2026.

2019 har med andre ord været et rigtig godt 
år på Øregaard Museum. Vi har i årets løb fået 
mange positive tilbagemeldinger fra museets 
gæster, og denne interesse for udstillinger og 
aktiviteter kan også aflæses i årets besøgstal, 
der slår den seneste rekord fra 2011. I alt 20.406 
gæster besøgte museet i 2019. 

Hellerup den 26. februar 2020

Sidsel Maria Søndergaard
Museumsdirektør

I BESTYRELSEN

Marianne Zibrandtsen
Formand

Ellen Hillingsø

Christen Obel
Næstformand

Frederik Bruun Rasmussen

Christine Buhl Andersen
til den 27. november 2019

Kjeld Moltke-Leth

Museets bestyrelse og direktør i 2019. 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 kunst-
håndværk som sølv, porcelæn og keramik 
primært fra årtierne omkring 1800. Museets 
arkiver knytter sig til samlingen og dens 
administration. Desuden har museet et hånd-
bibliotek med bøger og tidsskrifter, som ikke er 
tilgængeligt for offentligheden. Museets samling 
udvikles aktivt. Det kunsthistoriske indsam-
lingsfeltet knytter sig dels til husets periode og 
æstetiske egenart og dels til museets geogra-
fiske placering. Værker kan, efter bestyrelsens 
godkendelse, udskilles fra samlingen på betin-
gelse af, at indtægterne anvendes til erhvervelse 
af værker med større relevans for samlingen.

GAVER

Museet modtog i 2019 følgende værker som 
gaver:

• A. Riis Carstensen (1844-1906), Pyramiderne 
i Giza, u.å. Olie på lærred. Testamentarisk 
gave.

• August Fischer (1854-1921), Kanal i Hamburg, 
u.å. Olie på lærred. Testamentarisk gave.

• Jais Nielsen (1885-1961), Broche med ansigt. 
Porcelæn med celadonglasur, senere 
sølvindfatning. Den kgl. Porcelainsfabrik. 
Gave fra Jörg og Marion Schwandt, Berlin.

• Konisk standur af mahogni og guldstafferet 
træ. Tysk, Louis XVI form, 19. årh. H. 233. 
B. 54. D. 43. Testamentarisk gave. Uret blev 
modtaget som original Louis XVI fra slut-
ningen af 1700-tallet og dermed passende 
til Øregaards møbelsamling. Undersøgelser 
viste imidlertid, at det var fra slutningen 
af 1800-tallet. Uret blev derfor solgt på 

auktion, og provenuet vil blive anvendt 
til erhvervelse af et værk med relevans for 
samlingen.

• Ukendt kunstner, Opstilling med roser på 
karm, sign. F. H. Olie på træ. Testamentarisk 
gave.

UDLÅN 

Museet har i 2019 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 2019 gjort følgende erhvervelser til 
samlingen: 

•  Lorenz Frølich (1820-1908), Ymer, u.å. 
Usign. Bly og pen på papir monteret på 
papir. 215 × 205 mm. Købt.

•  Lorenz Frølich (1820-1908), Scene fra Dantes 
Inferno, u.å. Usign. Vandfarve på papir 
monteret på papir. 230 × 185 mm. Købt.

•  Lorenz Frølich (1820-1908), Fire profilstudier 
på ét blad. Verso: Studie, Moses, u.å. Usign. 
Pen og bly på papir. 170 × 115 mm. 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 2019 afholdt foreningen 
endvidere 4 særarrangementer i museet.
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Jais Nielsen (1885-1961), Lågkrus dekoreret
med bibelsk scene i relief, 1918. Sign. Jais,
1918. Glaseret lertøj dekoreret i farver på
cremefarvet baggrund. Montering og låg af
tin. Unik. H. 16,3 cm. Erhvervet 2019.

Lorenz Frølich (1820-1908),  
Fire profilstudier på ét blad.  
Verso: Studie, Moses, u.å. Usign.
Pen og bly på papir. 170 × 115 mm. 
Erhvervet 2019.

Jais Nielsen (1885-1961), Komposition med
markarbejdere, 1913. Blyant på papir, 140 ×
100 mm (lysmål). Erhvervet 2019.

9
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Lorenz Frølich (1820-1908), Bjerg-
hytte i Italien, 1845. Usign., dateret 
2. juli 45. Olie på papir monteret på 
lærred, 20 × 21 cm. Erhvervet 2018. 

Thorald Læssøe (1816-1878), Et 
vejkors ved en bjerghytte, u.å. 
(1845). Sign. Thorald Læssøe. Olie 
på papir monteret på træ. 20 × 25 
cm. Erhvervet 2019.

Kunstnerne Lorenz Frølich (1820-1908) og 
Thorald Læssøe (1816-1878) var ungdoms-
venner, men Læssøe opnåede i sin levetid ikke 
samme anerkendelse som Frølich, og deres 
kunstneriske forbindelse er underbelyst i dansk 
kunsthistorie. I 2019 erhvervede Øregaard 
Museum imidlertid et maleri af Læssøe, der 
netop dokumenter, at de to kendte til hinan-
dens motiver og måske endda har malet side 
om side i Italien omkring 1845. Denne antagelse 
sker på baggrund af et lille maleri af Frølich, 
som museet erhvervede i 2018: Maleriet viser 
netop den bjerghytte, som optræder på Læssøes 
værk – Læssøe har blot også givet plads til et 
vejkors. Motiver som disse har været populære 
for guldalderens kunstnere, der rejste sydpå i 
forbindelse med 1800-tallets dannelsesrejser 
og stigende interesse for det varme lys under 
sydlige himmelstrøg.

Det er velkendt at Frølich, der boede i Øregaard 
Museums lokalområde i en årrække og marke-
rede sig som en af tidens mest interessante 
kunstnere, var nære venner og udvekslede 
idéer med J. Th. Lundbye. Men disse to billeder 
dokumenterer, at han også delte motiver og 
idéer med Thorald Læssøe, der opholdt sig i 
Italien fra 1844-1857. Dermed har samlingen 
fået endnu et perspektiv på Lorenz Frølich og 
kredsen af kunstnere omkring ham.
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•  Lorenz Frølich (1820-1908), Studie af kæmpe 
og to bakketrolde. Studie af fem dyrehoveder 
på samme blad. Verso: Portrætstudie (muligvis 
J.Th. Lundbye) og studie af mandshoved, u.å. 
Usign. Pen og bly på papir. 216 × 167 mm. 
Købt.

•  Johan Laurentz Jensen (1800-1856), Opstil-
ling med blomster, ca. 1838. Olie på lærred. 84 
× 67 cm. Erhvervet med støtte fra Ny Carls-
bergfondet.

•  Peder Kragh, Empire bæger med profilerede 
kanter, 1801. Sølv. Mestermærke Peder 
Kragh, Københavnermærke 1801. H. 7,5. 
Købt.

•  Hans Peter Lindberg (1758-1805), Empire 
lågopsats, 1796. Sølv, indvendigt forgyldt. 
Mestermærke Hans Peter Lindberg, 1796. H. 
23,5. Købt.

•  Hans Peter Lindberg (1758-1805), Strøske af 
sølv, u.å. Mestermærke Hans Peter Lindberg. 
L. 19. Købt.

•  Thorald Læssøe (1816-1878), Et vejkors ved en 
bjerghytte, u.å. Sign. Thorald Læssøe. Olie på 
papir monteret på træ. 20 × 25 cm. Købt.

•  David Monies (1812-1894), Portræt af Fru 
Eckegreen i sort kjole med hvid krave og kyse, 
(1830’erne). Usign. Olie på lærred. 30 × 22 
cm. Købt.

•  Anders Nielsen eller Abraham Nyemann, 
Bæger i form af et æg, 1809. Sølv, indvendigt 
forgyldt. Graveret på siden: 1809, Blauenfeldt. 
Mestermærke utydeligt, enten Anders Nielsen 
eller Abraham Nyemann, Københavnermærke 
1809. H. 10,5. Købt.

•  Jais Nielsen (1885-1961), Komposition med 
markarbejdere, 1913. Blyant på papir, 140 × 
100 mm (lysmål). Købt.

•  Jais Nielsen (1885-1961), Lågkrus dekoreret 
med bibelsk scene i relief, 1918. Sign. Jais, 
1918. Glaseret lertøj dekoreret i farver på 
cremefarvet baggrund. Montering og låg af 
tin. Unik. H. 16,3 cm. Købt.

•  L.A. Ring (1854-1933), Strandbillede fra 
Hellebæk, 1889. Sign. L. A. Ring 89. Olie 
på lærred. 45 × 73 cm. H.Chr. Christensens 
fortegnelse over L. A. Rings malerier nr. 197 
(her registreret under året 1890). Købt.

•  Peter U. Wallerius (ca. 1762-?), Empire 
sukkerskål med ringhanke, låg med knop i form 
af ananas og firpas fod, 1806. Sølv, indvendigt 
forgyldt. Mestermærke Peter U. Wallerius, 
Københavnermærke 1806. H. 25,5. Købt.

•  Peter U. Wallerius (ca. 1762-?), Empire 
tekande med svungen hank og lågknop i form 
af ananas, 1806. Sølv og træ. Mestermærke 
Peter U. Wallerius, Københavnermærke 1806. 
H. 15 cm. L. 26 cm. Købt.

KONSERVERING OG 
BEVARINGSFORHOLD

Museet er anpartshaver i Kunstkonserve-
ringen, der løbende fører tilsyn med værker 
i samlingen. Museet samarbejder også med 
konservator Anne Jonstrup Simonsen, som fører 
tilsyn med bygningen og desuden udfører visse 
konserveringsopgaver for museet. Samlingens 
bevaringsmæssige tilstand er svingende, og der 
er igangsat en prioriteret indsats for at rette op 
på situationen indenfor museets begrænsede, 
økonomiske ramme.

I 2019 er følgende værker blevet konserveret:

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

•  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 cm.

•  Paul Fischer (1860-1934), Ved Højbro Plads, 
u.å. (ca. 1915). Sign. Paul Fischer. Olie på 
lærred, 90 × 123,7 cm.  

Der ud over har konserveringsindsatsen været 
koncentreret om ind- og udtjek i forbindelse 
med museets særudstillinger, hvor det er 
påkrævet, at de lånte værkers tilstand regi-
streres individuelt efter udpakning og igen 
inden nedpakning. Desuden har Anne Jonstrup 
Simonsen foretaget en let overfladerensning af 
et antal privatejede malerier, som skulle indgå 
i udstillingen Astrid Holm & Co., så de kunne 
blive udstillingsparate.

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. Som forberedelse til dette arbejde har 
to af museets medarbejdere i 2019 gennem-
ført Organisationen Danske Museers (ODM) 
kursus i SARA-registrering. Museet afventer 
dog stadig, at Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) 
tager endelig stilling til, om ikke-statsaner-
kendte museet kan få adgang til at registrere 
i databasen, og hvilke vilkår, der i givet fald 
vil gælde. Museet har løbende forhørt sig hos 
SLKS, hvor meldingen var, at det ville blive 
besluttet i slutningen af 2019, med ved årets 
udgang var der endnu ikke nyt i sagen. ODM 
følger også sagen nøje.

I ventetiden basisregistreres årets nyerhver-
velser i Excel, så det senere er nemt at overføre 
data til en elektronisk registrant. Desuden 
pågår det store arbejde med at gennemgå 
samlingen forud for indførelse af et ensartet 
inventarnummersystem.



1514

ÅRSBERETNING 2019 ÅRSBERETNING 2019

Johan Laurentz Jensen (1800-1856), også kendt 
som I.L. Jensen, blev født i Gentofte, hvor han 
også voksede op. Allerede som 14-årig blev 
han optaget på Kunstakademiet og udviklede 
sig her til en af guldalderens dygtigste og mest 
ambitiøse malere. Han valgte tidligt at specia-
lisere sig i blomstermaleriet og forfinede sin 
kunnen under rejser til Holland, Paris og Rom. 
Med inspiration fra nederlandske forbilleder, 
som han bl.a. så på Louvre i Paris, raffinerede 
han genren til et hidtil uset niveau i dansk 
kunst. På internationalt plan regnes han i dag 
som en af de bedste på sit felt.

Opstilling med blomster er en nyerhvervelse 
til museets samling og et af kunstnerens 
pragtværker. Det er skabt et par år efter hans 
hjemkomst fra et længere ophold i Rom og 
viser, hvor suverænt han mestrede naturskil-
dringen. Her ses roser, floks, tallerkensmækker, 
kaprifolie, iris, snerle og nellike, som Jensen 
kan have fundet i sin egen have i familiens 
sommerbolig tæt ved Gentofte sø. Den impo-
nerende buket er placeret i en antik vase med 
klassisk motiv. På den måde fejrer billedet 
den danske sommers blomstrende frodighed i 
skæret af antikkens idealer.

Johan Laurentz Jensen (1800-
1856), Opstilling med blomster, ca. 
1838. Olie på lærred. Erhvervet i 
2019 med støtte fra Ny Carlsberg-
fondet.
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Peter U. Wallerius (ca. 1762-?), Empire
tekande med svungen hank og lågknop i form
af ananas, 1806. Sølv og træ. Mestermærke
Peter U. Wallerius, Københavnermærke 1806.
H. 15 cm. L. 26 cm. Erhvervet 2019.

Peter U. Wallerius (ca. 1762-?), Empire
sukkerskål med ringhanke, låg med knop i form
af ananas og firpas fod, 1806. Sølv, indvendigt
forgyldt. Mestermærke Peter U. Wallerius,
Københavnermærke 1806. H. 25,5. Erhvervet 
2019.

I 1600- og 1700-tallet fik Europas elite flere 
penge mellem hænderne. Velstanden medførte 
nye vaner og et øget forbrug af nydelsesmidler 
med sukker, alkohol eller koffein. Det blev 
statusgivende at servere og drikke kaffe, te og 
kakao, som blev hjembragt til Europa fra de 
oversøiske kolonier – i første omgang som en 
luksus for de få. Samtidig blev der behov for 
nye brugsgenstande til at håndtere og servere 
de dyre dråber. Kaffekopper, testel og choko-
ladekander blev udformet i materialer som 
fajance, porcelæn eller sølv, og det eksklusive 
service blev med tiden en del af inventaret i 
velhavende hjem.

I løbet af 1700-tallet steg det samlede euro-
pæiske teforbrug fra 1/2 til 20 millioner kilo. 
Samtidig opstod der særlige skikke i forbindelse 
med indtagelsen. Der var f.eks. megen prestige 
forbundet med at vide, hvilken tesort, der 
skulle serveres til hvilken lejlighed. Teen blev 
sødet med sukker og evt. tilsat lidt mælk.

Denne tekande, der udført i København af 
den svenskfødte sølvsmed Peter U. Wallerius, 
er et fint eksempel på de eksklusive brugs-
genstande af sølv, der blev skabt til tidens 
velhavere i begyndelsen af 1800-tallet. Da 
sølv er varmeledende er hanken af træ, så 
man ikke brænder sig, når man hælder op. 
Lågknoppen er udformet som en ananas – en 
eksotisk frugt, som de færreste dengang havde 
set i virkeligheden. Både i funktion, materiale 
og udsmykning er tekanden således et udtryk 
for de eksklusive vaner, man dyrkede i den 
samfundsklasse, som Øregaards bygherre, 
Johannes Søbøtker hørte til. Tekanden er udført 
netop det år, hvor Søbøtker købte bondegården 
Oregaard i Hellerup og påbegyndte opførelsen 
af sit nye landsted. 

Den danske koloni på den caribiske ø Sankt 
Thomas blev etableret i 1672 af Vestindisk-gui-
neisk Kompagni, hvor Johannes Søbøtkers 
oldefar, Adam Søbøtker d.æ. (1691-1736) blev 
sekretær i begyndelsen af 1700-tallet. I 1718 
blev besiddelserne udvidet med naboøen Sankt 
Jan, og i 1733 købte kompagniet øen Sankt 
Croix af Frankrig. Denne sidste udvidelse 
fik på længere sigt afgørende betydning for 
København, der blev centrum for eksporten af 
rørsukker til store dele af Nordeuropa. 

Produktionen af sukker eksploderede, og fra 
midten af 1600-tallet var raffineret sukker 
ikke længere et luksuskrydderi forbeholdt 
de få, men det foretrukne sødemiddel for en 
bredere kreds. Fra midten af 1700-tallet var 
sukker blevet så billigt, at selv den fattigere 
del af befolkningen havde råd til at købe det, 
om end i små mængder. Og med sukkeret 
fandt nye brugsgenstande vej til de velhavende 
hjem: Strøskeer, sukkertænger, sukkerskrin og 
sukkerskåle blev udformet i kostbare materialer 
– især sølv. Man købte sit sukker som strø-
sukker eller sukkertoppe, der skulle hugges i 
stykker eller skæres med en sukkersaks eller en 
sukkerkniv.

Denne sukkerskål med låg er udført i Køben-
havn af Peter U. Wallerius, som samme år 
også var mester for tekanden. De to eksklu-
sive brugsgenstande i sølv kan måske endda 
have hørt sammen – de har i hvert fald begge 
en ananas som lågknop – men museet har 
erhvervet dem hver for sig, og på hver sit tids-
punkt, i 2019. Nu er de således ført sammen 
igen og indgår i samlingen på et museum, som 
er fra samme periode.
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L.A. Ring (1854-1933), Strandbillede fra 
Hellebæk, 1889. Sign. L. A. Ring 89. Olie på 
lærred. 45 × 73 cm. Erhvervet 2019.

Maleren Laurits Andersen Ring (1854-1933) er 
mest kendt for sine motiver fra hjembyen Ring og 
egnen omkring Næstved, hvor han usentimen-
talt malede landbobefolkningens – og sine egne 
– bondestuer og omgivelser. Han fordybede sig 
også i landskaber og vejrlig og gjorde markveje, 
åløb, moser og elletrunter til hovedmotiv for 
sine billeder fra samtiden. L.A. Ring bevægede 
sig dog også rundt i landet og malede motiver 
fra Roskilde fjord, ligesom han blev optaget af 
det åbne hav og skabte en række motiver langs 
Nordsjællands kyst. I 2018 erhvervede Øregaard 
Museum et af kunstnerens mindre værker fra 
nordkysten, Udsigt fra Spodsbjerg over fjorden. 
Fint gråvejr fra 1901. I 2019 blev det muligt at 
erhverve det større og mere markante motiv 
Strandbillede fra Hellebæk, 1889, så kunstneren 
nu er repræsenteret i samlingen med to værker 
fra museets indsamlingsområde.

Ring beskar ofte sine motiver på utraditionel 
vis, og Strandbillede fra Hellebæk er ikke nogen 
undtagelse. Motivet viser udsigten langs kyst-
strækningen, hvor landskabet rejser sig til et 
bakkedrag i baggrunden. Perspektivet i billedet 
er dybt og horisonten er placeret højt, så man 
oplever synsvinklen, som om man selv stod på 
stranden. I forgrunden har Ring været optaget 
af mødet mellem sand og hav. Vandet, der 
skyller op på stranden, er med sin lyseblå farve 
en genspejling af himlen, som man ellers ikke 
kan se så meget af i billedet. I det fjerne kan 
man ane nogle mennesker, der går på stranden. 
Men billedet er ikke en anekdotisk fortæl-
ling om en spadseretur langs vandet, det er en 
skildring af øjeblikket og sansningen af den 
storslåede natur, værket lægger frem. I billedets 
spændstige, visuelle greb referer den blå farve 
til både himlens og havets alt og udgør samtidig 
et perlemorsagtigt, næsten overnaturligt og 
selvstændigt billedelement ligesom de brune 
penselstrøg, der gengiver de opskyllede bunker 
af tang. En sådan dirrende dobbelthed er netop 
L.A. Rings særkende som kunstner og det, der 
gør hans værker til en virkelighed i sig selv.

ÅRSBERETNING 2019
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UDSTILLINGER OG 
SÆROPHÆNGNINGER  

AF SAMLINGEN

I 2019 viste Øregaard Museum to særudstillinger og en præsentation af værker fra den
faste samling.

7. februar – 23. juni 2019
SALTO. STENTØJSMESTEREN

Den danske kunstner Axel Salto (1889-1961) er verdensberømt for sit stentøj i den 
riflede, knoppede og spirende stil. Med inspiration fra naturen blev han en af det 20. 
århundredes vigtigste fornyere af det keramiske medie. I foråret 2019 kunne man 
opleve Saltos ikoniske værker på Øregaard Museums udstilling SALTO. Stentøjsme-
steren. Udstillingen viste spændet i Saltos keramik fra 1920’erne til 1950’erne – fra 
de tidligste værker skabt med orientalsk inspiration til de sene arbejders skulpturelle 
fortolkninger af naturens former og spirende kræfter.

Udstillingen SALTO. Stentøjsmesteren viste en lang række af kunstnerens keramiske 
hovedværker. Her ses værker i den spirende stil, der var samlet i en af salene på 
museets 1. etage. Til højre: Salto boede i 1920’erne i en længere periode i Sydfrankrig. På 
baggrund af sine indtryk fra dette område skabte han både grafik, maleri og keramiske 
værker - det hele kunne opleves i udstillingen. Her ses det keramiske værk Vejen til 
Grasse fra 1936, som er et af kunstnerens hovedværker og tilhører CLAY - Keramikmu-
seum Danmark. Foto Ole Haupt.
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på hver deres måde en vigtig rolle i dansk kunst — Jensen for forståelsen af dansk guld-
aldermaleri og Weie for dansk modernisme og dens nytænkende udtryk. Sammen med 
de øvrige værker i sommerens udstilling gav disse to nyerhvervelser indsigt i kunst og 
kunstnerne med tilknytning til museets lokalområde fra perioden 1750-1950. 

12. september 2019 – 26. januar 2020
ASTRID HOLM & CO.
 
Maleren og væveren Astrid Holm (1876-1937) var en nytænkende og kosmopolitisk 
skikkelse i dansk kunst i 1910’erne og 20’erne. I 1909 brød hun op fra Kunstakademiet 
i København for at opsøge de nyeste tendenser på den internationale kunstscene, bl.a. 
som elev af Henri Matisse (1869-1954) i Paris. Hjemme i København introducerede hun 
fauvismens farverige vitalitet for et dansk publikum og fik i 1913 sit gennembrud på Den 
Frie. Samtidig arbejdede hun for at forbedre uddannelses- og udstillingsmulighederne 
for samtidens unge kunstnere. I 1916 var hun medstifter af fagorganisationen Kvindelige 
Kunstneres Samfund, der blev en vigtig stemme i datidens debat om kvindelige kunst-

SALTO. Stentøjsmesteren var kurateret af Øregaard Museum og organiseret i samar-
bejde med CLAY – Keramikmuseum Danmark, der i 2017 viste en udstilling med fokus 
på Saltos keramik og de værksteder, han var tilknyttet. Øregaards udstilling inddrog 
også skitser på papir, bøger og eksempler på hans maleri og design, så man kunne 
opleve, hvordan de forskellige medier i hans virke indgik i en overordnet, kunstnerisk 
vision. Mere end 100 værker fra museer og privateje i ind- og udland var samlet – 
både hovedværker og mere ukendt materiale.

Axel Salto var uddannet maler på Kunstakademiet og en toneangivende kraft i det 
modernistiske gennembrud i dansk kunst i 1910’erne – bl.a. som medstifter og 
redaktør af tidsskriftet Klingen. Midt i 1920’erne fik han interesse for keramik. Efter 
et par år valgte han stentøj som sit primære materiale og bragte – som en af de første – 
den modernistiske tilgang til formgivning ind i det keramiske fag.

Salto skabte sine stentøjsværker i samarbejde med keramiske håndværkere hos bl.a. 
Saxbo og Den kongelige Porcelainsfabrik. I begyndelsen videreførte han formsproget 
fra sine billeder til lerets overflade på vaser, krukker og skåle. Linjer og figurer blev 
ridset eller modelleret i relief og fremhævet af glasuren. I hans stentøj fra 1930’erne 
finder man naturens systematiske former, som kendes fra majs og søpindsvin. Han 
skabte også keramiske figurer, som gav tredimensionel form til væsentlige motiver i 
hans billedverden, f.eks. hjorte og figurer fra græsk mytologi.

I 1940’erne og 50’erne blev Salto mere eksperimenterende med det keramiske medies 
egenart og syntesen af og form og glasur. Han lod leret drive op i svulmende former, 
som gav glasurerne mulighed for at lægge sig både tykt og tyndt på overfladen. Form-
givningen var stadig inspireret af naturen, men mødet mellem det brændte ler og den 
smeltede glasur blev også en æstetisk undersøgelse i sig selv, som gav værket et origi-
nalt, skulpturelt udtryk. På den måde indførte Salto modernismens æstetiske begreber i 
arbejdet med keramikken og lod genstandenes funktioner komme i anden række.

6. juli – 2. september 2020
JUEL. FISCHER. WEIE.  
DANSK KUNST 1750-1950

I sommermånederne kunne gæsterne igen fordybe sig i værker fra museets samling og 
se de seneste nyerhvervelser. Blandt dem var to væsentlige malerier, som var kommet 
til siden sommeren 2018 og nu for første gang blev præsenteret i den kontekst, hvor 
de får hjemme fremover. Det drejede sig dels om maleriet Opstilling med blomster 
fra ca. 1838 skabt af Johan Laurentz Jensen (1800-1856), som museet erhvervede i 
forsommeren 2019 takket være støtte fra Ny Carlsbergfondet, dels om Edvard Weies 
(1879-1943) fine maleri Blomstertorvet, Højbro plads, København, som blev erhvervet i 
slutningen af 2018 takket være midler fra Augustinus Fonden. Begge kunstnere spiller 

I sommerperioden viste museet highlights og nyerhvervelser fra samlingen i udstil-
lingen Juel. Fischer. Weie. I den grønne sal i stueetagen kunne man bl.a. se malerier 
med motiver fra kysten - længst til højre er det J.Th. Lundbyes maleri Svenske slæder 
vender hjem efter at have solgt deres varer i København. Skrænten i Skovshoved fra 1838. 
Foto: Øregaard Museum.
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elle egenart, men også hvordan de inspirerede hinanden. Udstillingen var dermed en 
kollektiv fortælling om en gruppe kvindelige kunstnere med Astrid Holm i centrum, 
der med vilje og visioner var med til at definere modernismen i begyndelsen af det 20. 
århundrede. Udstillingen rummede godt 80 værker fra museer og private ejere i ind- og 
udland, fortrinsvis maleri, men også enkelte tegninger, keramiske arbejder og eksem-
pler på vævning blev inddraget.

Udstillingen blev ledsaget af bogen Astrid Holm & Co., som er skrevet af Hanne Abild-
gaard og bygger på et større grundforskningsarbejde. Bogen blev i Weekendavisen 
anbefalet som en af årets vigtigste kunstbøger og vil kunne sikre Astrid Holm og hendes 
kammeraters eftermæle længe efter, at udstillingen er slut. 

Astrid Holm-projektet med forskning, udstilling og bog var generøst støttet af 
Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, 15. Juni Fonden, Knud Højgaards Fond, Lemvigh-
Müller Fonden, Novo Nordisk Fonden, Ny Carlsbergfondet og Aage og Johanne 
Louis-Hansens Fond.

Astrid Holm & Co. vises i en bearbejdet version på kunsthallen Rønnesbæksholm i 
Næstved i perioden 6.2.-14.6.2020.

neres vilkår og muligheder. Efter 1919 foregik Astrid Holms gerning primært som leder 
og underviser, dels på Kunstnernes Statsstøttede Croquisskole, som blev et samlings-
sted for skandinaviske modernister, og dels fra 1921 også på en nyoprettet væveskole på 
Kunstakademiet, som hun blev leder af.

Astrid Holm var, med andre ord, en fremtrædende person i det danske kunstmiljø – 
men efter sin død blev hun stort set glemt. Det ønskede Øregaard Museum at rette op 
på med udstillingen Astrid Holm & Co., som blev præsenteret i efteråret 2019 efter flere 
års forberedelser. Udstillingen var tilrettelagt i samarbejde med kunsthistoriker Hanne 
Abildgaard, og målet var at sikre Astrid Holm og hendes kunstnerkammerater en varig 
indskrivning i kunsthistorien. Holm delte nemlig vilkår med andre kvindelige kunst-
nere i perioden, der også måtte arbejde hårdt for at få fodfæste i det mandsdominerede 
kunstmiljø. Især var kvindernes udstillingsmuligheder begrænsede, da de var udelukket 
fra kunstnersammenslutninger som Grønningen. Astrid Holm og hendes kreds prøvede 
derfor at gå nye veje for at sikre sig et livsgrundlag som professionelle, selverhvervende 
kunstnere. 

Kollegerne, danske Ebba Carstensen (1885-1967), svenske Vera Nilsson (1888-1979) og 
islandske Júlíana Sveinsdóttir (1889-1966), var en del af Holms nærmeste kreds. Udstil-
lingen præsenterede derfor Astrid Holms maleri sammen med værker Ebba Carstensen, 
Vera Nilsson og Júlíana Sveinsdóttir, så man kunne opleve de fire kunstneres individu-

Indtryk fra efterårets udstilling Astrid Holm & Co. fra den sal på 1. etage, hvor Astrid 
Holm og Vera Nilssons værker blev præsenteret side om side. Til højre fik de selskab af 
et skovbillede af Ebba Carstensen. Foto: Ole Haupt.

Astrid Holm og hendes kammerater malede alle portrætter, og selvom de havde hver 
deres kunstneriske egenart, fornemmer man, hvordan de inspirerede hinanden.  
Her ses portrætter udført af Carstensen, Holm og Sveinsdóttir. Foto: Ole Haupt.
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Arbejdet med bogudgivelser er en proces med 
mange led. Forud for udgivelsen af Astrid 
Holm & Co. gik kunsthistoriker Hanne Abild-
gaards grundige forsknings- og skrivearbejde 
samt udvælgelse af kildemateriale, som skulle 
gengives i bogen. På museet blev værker i 
privateje samlet, så de kunne nyoptages af en 
fotograf, og forinden var flere af dem blevet 
renset af en konservator, så de kunne præsen-
teres sig på bedste måde i bogen. Museet 
direktør, Sidsel Maria Søndergaard, stod for 
tekst- og billedredaktion, mens den grafiske 
tilrettelæggelse af det righoldige materiale blev 
varetaget af grafikerne Stefan Thorsteinsson og 
Cecilie Nellemann fra Studio Atlant. Bogen blev 
trykt hos Narayana Press, der med nye tryk-
kemaskiner kan ramme farvenuancer utrolig 
præcist. 

Her bliver trykte ark til bogen kontrolleret en 
sidste gang af Sidsel Maria Søndergaard, inden 
produktionen af hele oplaget sættes i værk. 
Foto: Naryana Press.

Hanne Abildgaard, Astrid Holm & Co., Øregaard 
Museum 2019. 374 sider, ill. Publikationen er en 
fagfællebedømt forskningsudgivelse.
Foto: David Stjernholm
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og hendes akademikammerater også havde 
tegnet efter under deres uddannelse. For gæster 
med mere appetit på tegnekunsten afholdt 
museet to croquis-kurser, som blev varetaget af 
tegnelærer Lisa Marie Frost i museets formid-
lingslokale. Croquis-arrangementerne var en 
stor succes og vil blive gentaget i 2020.

De udendørs aktiviteter i 2019 omfattede tradi-
tionen tro den årlige påskeæggejagt i parken, 
hvor mere end 200 børn og voksne deltog. 
Sensommerens høstmarked blev også afviklet 
med succes, og der var fuld musik i parken med 
dagens familiekoncert på Spejlscenen, hvor det 
populære band “Sille & Palle” spillede op til 
jazz og løjer.

Museets tilbud til uddannelsesinstitutioner 
har siden 2018 været præsenteret på Gentofte 
Kommunes nye skoletjeneste-website, som 
samler formidlings- og læringstilbud for folke- 
og grundskolen. Museets undervisningsforløb 
kan således bookes herfra, og kommunens 
lærere kan nemt få et samlet overblik over 
formidlingstilbud på Øregaard Museum. I 2019 
har det fortsat været muligt at booke tilbuddet 
‘Kunstmøder’, som blev introduceret i 2017. 
Antallet af bookinger via Gentofte Kommunes 
skoletjeneste kan stadig udvikles, og det ser 
ud til, at en personlig kontakt mellem museets 
kunstfaglige medarbejdere og lærere på de 
lokale skoler er afgørende for skolernes brug af 
dette tilbud. 

I skolernes sommerferie samarbejdede museet 
med Gentofte Kommune om tilbud til en aktiv 
sommer for børn og unge. Det udfoldende sig 
som en 3-dages tegneworkshop ved grafisk 
tegner Anne-Sophie Helger, der tog afsæt i 
FNs Verdensmål. Sommertilbuddet var meget 
velbesøgt og afslørede, at der er mange talent-
fulde tegnere blandt kommunes børn og unge. 

Sidst, men ikke mindst, fortsatte museet i 2019 
det gode samarbejde med Folkeuniversitetet, 

FORMIDLING, 
UNDERVISNING  

OG  
ARRANGEMENTER

Museets formidling omfatter en bred vifte af 
aktiviteter af både faglig og folkelig karakter. 
I årets løb vises særudstillinger og ophæng-
ninger af samlingen med tilhørende skriftlig 
og mundlig formidling i form af foldere og 
formidlingstekster, bogudgivelser, omvisninger 
og ‘Kunstkvarter’. Desuden inviterer museet 
til litteratur-, kunst- og personalhistoriske 
foredrag, koncerter og sæsonbetonede arran-
gementer for hele familien. Sideløbende med 
aktiviteter på museet og i parken driver museet 
sin hjemmeside, udsender nyhedsbreve til et 
voksende antal abonnenter og er aktiv på de 
sociale medier Instagram og Facebook. 

I 2019 har museets formidlingsprogram bl.a. 
budt på 8 offentlige omvisninger på udvalgte 
søndage og 6 ‘Kunstkvarter’ på udvalgte 
onsdage. Museet introducerede formidlings-
formatet ‘Kunstkvarter’ i 2018, og det har også i 
2019 fungeret som en rigtig god måde at komme 
i dialog med museets gæster: Med denne 
kortere formidlingsform oplever gæsterne, at 
de får lidt viden med og bliver inspireret til at 
gå rundt på egen hånd i udstillingen. Kunst-
kvartererne blev i 2019 så populære, at museet 
måtte sætte en begrænsning på deltagerantallet 
svarende til de offentlige omvisninger. Der ud 
over har museet som vanligt budt på foredrag 
og familieaktiviteter i årets løb og modtaget 
bookinger fra private grupper på omvisninger i 
årets udstillinger.

Blandt arrangementerne i forårssæsonen var 
foredraget “Det brændende nu. Om Saltos 
keramik” ved designforsker Lars Dybdahl 
og en særomvisning ved keramiker Morten 
Løbner under overskriften “Hvorfor stikker 

Salto?” – begge afholdt i forbindelse med 
museets store udstilling SALTO. Stentøjsme-
steren. I efterårssæsonen var arrangementerne 
knyttet til særudstillingen Astrid Holm & Co. og 
omfattede bl.a. foredraget “Er der noget, der 
hedder kvindelig kunst?” ved Christina Wilson, 
programdirektør i Art Week, der gav perspek-
tiver på den aktuelle debat om kvindelige 
kunstneres vilkår. Foredraget var et tilløbs-
stykke og blev afviklet under GentofteNatten. 
I efteråret var det også muligt for gæsterne selv 
at udfolde sig kreativt på museet. Som en del 
af Astrid Holm-udstillingen kunne man i et af 
udstillingsrummene tegne frit efter en gipsaf-
støbning af en antik figur, som Astrid Holm 

I denne fine tegning har et af de deltagende 
børn i sommerens tegneworkshop skildret livet 
ved søen i Øregaardsparken.

som bød på tre kurser i museets regi. I anled-
ning af museets Salto-udstilling var det ene et 
temakursus om keramik, “Dansk Keramik – fra 
brugsting til verdenskunst”, som blev vare-
taget af cand.comm.art. og kunstformidler Dina 
Rawat i museets formidlingsrum. Deltagerne fik 
også lejlighed til at se den aktuelle særudstilling 
i selve museet. Emnet for det andet kursus var 
“Kunst på stedet! Besøg fire kunstudstillinger 
på fire museer”. Dette kursus blev varetaget 
af cand.mag. Merete Mørup og foregik på 
Øregaard dels i museets forårsudstilling SALTO. 
Stentøjsmesteren og i efterårets udstilling Astrid 
Holm & Co. I efterårssæsonen stod B.A. Claus 
Christoffersen for et længerevarende kursus 
med titlen “Weimarrepublikken – ekstremernes 
tiår”. De tre kurser var alle fyldt helt op.
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SPEJLSCENEN
Spejlscenen ved Øregaard Museum har siden 
indvielsen i 2017 fungeret som et moderne 
samlingspunkt i det gamle, landskabelige have-
anlæg. Her byder museet på teater, musik og 
kunst med gratis adgang for alle. I 2019 kunne 
Spejlscenen invitere til sin tredje sæson, og 
denne gang blev den kubiske pavillon anvendt 
i både åben og lukket form. Med 8 underhol-
dende forestillinger og aktiviteter bød sæsonens 
program på både jazz, film, tegneworkshop og 
børneteater for de mindste. 

Således blev Spejlscenen i 2019 for første 
gang afprøvet som tegneværksted. Her kunne 
museets og parkens besøgende slå et smut forbi 
og blive vejledt i tegnediscipliner af tegne-
lærer Lisa Marie Frost. Der var deltagende fra 
alle aldersgrupper, og flere tog imod mulig-
heden for at få deres tegninger hængt op inde i 
Spejlscenen, der således over nogle uger funge-
rede som et lille udstillingssted i parken – med 
samme åbningstider som museet.

Spejlscenen blev også lukket af og brugt som 
intimscene for Sif Hylmøller Jessens fine og 
poetiske dukketeaterforestilling Luk op. Her 
blev de alleryngste teatergængere (1-3 år), i 
følgeskab med en voksen, introduceret til for -
tællinger, lyde og sange. Da der kun kan være 
få personer inde i Spejlscenen af gangen, var 
det en helt særlig oplevelse, der ventede de små 
teatergængere.

I juli var Spejlscenen i funktion som black box 
med visning af Anne Moulvads dokumentar-
film Jens Søndergaard – farvekraft ad helvede til 
fra 2018. Filmen gav indblik i den folkekære 
ekspressionistiske maler, som museet præsen-
terede på en særudstilling i 2018. Dermed 
kunne museets og parkens gæster få endnu et 
perspektiv på denne kunstner, som havde en 
særlig tilknytning til museets lokalområde såvel 
som til Vesterhavet.

Der ud over er det efterhånden en tradition, 
at Spejlscenen hvert sæson danner ramme 
om arrangementet Gentofte Synger, og i 2019 
blev der afholdt to af disse populære fælles-
sangarrangementer. Her deltog mange voksne 
og familier, der sang sommeren i møde under 
kyndig vejledning af sanglærer Katrina Petersen 
og pianist Karoline Spaulding. Et mere ekspe-
rimenterende greb om fortællinger og musik 
blev det også til, da Spejlscenen fik besøg af Det 
lille Turnéteater og forestillingen Odysseus. Her 
tryllebandt skuespiller Peter Holst og musiker 
Christian Glahn på kontrabas publikum i mere 
end 65 minutter med deres handlingsmættede 
opsætning af den græske digter Homers fortæl-
ling om Odysseus, der stiller store spørgsmål 
til livet om både sorg og død, kærlighed og 
fristelser.

På Sct. Hans aftens dag var der loungestem-
ning på græsplænen foran Spejlscenen, da det 
populære jazzband, Signe Juhl Trio, spillede en 
blanding af kendte numre og egne kompositi-
oner. På denne årets længste dag gik de grønne 
omgivelser og den afslappede stemning op i en 
højere enhed med de mere end 100 gæster, der 
blev gengivet i pavillonens spejlende kube.

Spejlscenens sæsonprogram bragte således 
også i 2019 kulturoplevelser af kvalitet ud til 
børn og voksne og gav inspiration i hverdagen 
for den enkelte og familien. Både i lukket og 
åben form var den spejlende bygning et godt 
samlingspunkt for borgerne og et dejligt ufor-
melt supplement til museets formidlingstilbud 
inden døre.

Under ledelse af sanglærer Katrina 
Petersen og pianist Karoline 
Spaulding var der fællessang på 
Spejlscenen igen i 2019. 
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En junidag i 2019 faldt en af kæmperne i 
parken. Den gamle blodbøg, som blev plantet 
i begyndelsen af 1800-tallet, da haven blev 
anlagt, var angrebet af svamp, så af sikker-
hedsgrunde måtte hele træet nu lade livet. Det 
var som at sige farvel til en gammel ven, og det 
flotte træ efterlod et stort hul i havens frodige 
billede. Men få uger efter blev der sat et ungt og 
frisk eksemplar, så en ny blodbøg kan vokse til 
i haven til glæde for vores efterkommere – den 
får først en storhed som den gamle blodbøg, når 
vi for længst er borte.

Noget af det fældende træ blev savet op og vil 
blive tørret i de kommende år. Planen er, at 
træet fra den gamle blodbøg skal have nyt liv i 
anledning af museet 100-års jubilæum i 2021.

At fælde den store blodbøg var en 
proces, som tog flere timer. Det 
topprofessionelle team fjernede de 
store grene én for én og sørgede til 
sidst for, at stammen faldt sikkert 
og præcist. Foto: Jesper Sexauer 
Bloch Kloster.
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Forårsstemning i Øregardsparken, hvor påskeliljer og en magnolia blomster ved museets café.  
Foto: Lotte Nishanthi Winther.
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MUSEETS 
ORGANISATION OG 
ADMINISTRATION 

VEDTÆGTER, 
REGNSKABS- OG 
REVISIONSPRAKSIS MV. 

Øregaard Museum er en selvejende institu-
tion, og rammerne for museets virksomhed er 
fastlagt i vedtægter af 2017. Museet modtager 
et årligt driftstilskud fra Gentofte Kommune. 
Driftstilskuddet var i 2019 på 2.500.000 kr.

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 2019 har møderne været afholdt på 
følgende datoer: 21. februar, 23. maj, 31. august 
og 28. november. 

BESTYRELSEN I 2019 

Fhv. Rektor Marianne Zibrandtsen (formand)
Direktør Christen Obel (næstformand)
Museumsdirektør Christine Buhl Andersen,  

til 27. november 2019
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, museumskoordinator
Mag.art. Lotte Nishanthi Winther, museumsin-

spektør
Cand.mag. Pernille Heller Milandt, projektansat 

udstillingskurator, 1.12.2019-28.2.2020

TIMELØNNET 
PERSONALE

Anna Mclean, Else Hansen, Emilie Vester, 
Filippa Sørensen, Ida Munk Ørstrøm, Lukas 
Bjørnvad, Mia Marie Olesen, Nanna Noël Grøn-
beck, Pia Greszkovic, Pia Stuer Lauridsen, Siri 
Sørensen, Teddy Josephsen og Ulla Lyngskov.

Omviser: Cand.mag. Merete Mørup.
Mag.art. Ida Leisner.

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

FRIVILLIGE

Ulla Lyngskov.

PRAKTIKANTER

Billedkunstner Pernille Priergaard Worsøe.

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.

På baggrund af disse undersøgelser er 
elementer i havestuens interiør blevet rekon-
strueret i perioden 2016 til 2018: I 2016 blev 
marmoreringen af havestuens ovnnicher 
rekonstrueret med reference til den norske 
Gjellebæk marmor, i 2017 blev den oprindelige 
dekoration på vægfelterne i havestuen rekon-
strueret af malermester Ann-Berith Arnhem og 
hendes medarbejder Rasmus Holmegaard, og i 
2018 fulgte en rekonstruktion af den oprinde-
lige dekoration med gipsrosetter på frisebåndet 

i havestuen. Dette arbejde blev udført af Bdr. 
Funder Stukkatører. Samtidig udførte Anne 
Jonstrup Simonsen en række prøver til rekon-
struktion af den forgyldning og bemaling, som 
oprindeligt har udsmykket gesimselementerne 
under loftet. På baggrund af dette forarbejde 
kunne museet i 2019 indlede arbejdet med at 
tilvejebringe midler, så rekonstruktionen af 
dette dekorative element i havestuen vil kunne 
kan udføres. Desuden har museet i samarbejde 
med arkitekt Kent Petersen undersøgt forskel-
lige løsninger til etablering af en galleriliste, 
så museets egen samling vil kunne hænges 
op uden at bore i væggene. Sidst, men ikke 
mindst, har ønsket om at rekonstruere en 
oprindelig væg i bygningens stueetage været 
drøftet med Wohlert Arkitekter og Gentofte 
Ejendomme. Målet er, at disse opgaver i 
bygningen skal være udført inden Øregaards 
100-års museumsjubilæum i august 2021.

Stukelementerne under loftet i museets 
havetue var oprindelig dekoreret med okker 
og ægte guld. I 2019 udførte konservator Anne 
Jonstrup Simonsen prøver, der skal tjene som 
udgangspunkt for en rekonstruktion af disse 
dekorationer. Foto: Øregaard Museum.
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