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FORORD

Alt kan være anderledes. Det viser kunsten os. 
Desværre fik vi det også at mærke på en helt 
anden og negativ måde, da en virus fra Kina i 
foråret 2020 udviklede sig til en pandemi, der 
lukkede samfund ned over hele verden. Det 
har haft store konsekvenser for mennesker og 
hverdagsliv, men også for erhvervsliv, uddan-
nelsesinstitutioner og rejse- og kulturbranchen.

Museerne er ingen undtagelse. Som følge af 
pandemien har danske museer i 2020 været 
lukket i flere måneder, således også Øregaard 
Museum. Det kunne mærkes på besøgstal og 
økonomi, idet antallet af gæster blev mere end 
halveret til i alt 7746 besøgende i 2020. Samtidig 
har museet ikke kunnet få økonomisk kompen-
sation fra Statens hjælpe pakker til landets 
museer - dels fordi Øregaard Museum ikke i 
forvejen modtager stats tilskud, dels fordi det 
offentlige driftstilskud fra Gentofte Kommune 
udgør mere end 50 % af budgettet. Denne 
situation har skabt en kolossal økonomisk 
udfordring. Alligevel er det lykkedes at skabe et 
positivt økonomisk resultat. Det skyldes dels, 
at de planlagte udstillinger i 2020 i forvejen var 
tilrettelagt med beskedne budgetter, dels at der 
straks blev foretaget en markant opbremsning 
i museets udgiftsniveau på alle de poster, der 
kunne spares på, f.eks. ved at udsætte opgaven. 

De fine udstillinger, museet kunne byde på i 
2020, fik således ikke mulighed for at glæde så 
mange, som vi havde håbet. Men de gæster, 
der kom, gav til gengæld meget overstrøm-
mende tilbagemeldinger. Faktisk har vi oplevet, 
at museets besøgende i år har været særligt 
opmærksomme på, at den glæde og indsigt, 
kunstneriske oplevelser kan give i hverdagen, 
er stærkt savnet, når man pludselig ikke kan få 
adgang til dem. Museerne bidrager til at skabe 
mening i tilværelsen, og det har denne usæd-
vanlige tid bekræftet.

Vi glæder os derfor over, at museet trods alt 
har kunnet give oplevelser, inspiration og 
mening i de måneder af 2020, hvor de danske 
museer måtte holde åbent. Årets første udstil-
ling, Simply Danish, viste danske sølvsmykker 
fra det 20. århundrede, der er verdenskendte 
for deres enestående kunstneriske og hånd-
værksmæssige kvaliteter. Med 180 sølvsmykker 
skabt af 48 danske kunstnere viste udstillingen 
deres smukke bidrag til denne meget vigtige 
periode i dansk designhistorie. Den udsøgte 
samling tilhører det tyske ægtepar Marion og 
Jörg Schwandt, der i mere end 40 år har haft en 
pas sion for dansk kunsthåndværk, og udstil-
ling en var kurateret af Jörg Schwandt selv. 

Mens Simply Danish blev vist på 1. etage, 
kunne stueetagen præsentere highlights fra 
samlingen og fokusudstillingen Dansk sølv i dag 
med sølv arbejder skabt af 13 nulevende sølv- 
og guldsmede. På den måde fik de historiske 
smykker på 1. etage et nutidigt perspektiv, 
som bekræfter, at nulevende generationer 
af sølvsmede og smykkekunstnere fører de 
stolte danske håndværks- og designtraditioner 
videre på smukkeste vis. De to udstillinger blev 
åbnet samtidig og med fornem deltagelse af 
HKH Prinsesse Benedikte, der gjorde det til en 
særlig begivenhed.

Efterårets særudstilling, Claus Johansen – sådan 
ligger landet, var viet til den danske maler Claus 
Johansen (1877-1943), som levede og malede 
på Bornholm og i dag er så godt som ukendt 
udenfor øen. I sine små, distinkte malerier 
fortolkede han landskabet som både virke-
lighed og komposition og blev en pionér inden 
for udviklingen af det moderne maleri. Det var 
lektor Jens Toft, der i sin tid rettede museets 
opmærksomhed mod Claus Johansen, som 
han selv var stærkt optaget af. Han foreslog at 
tage ham op med en udstilling, og heldigvis 
var daværende direktør på Bornholms Kunst-
museum, Lars Kærulf Møller, med på idéen. 
De skal begge have en varm tak for et godt og 

inspirerede samarbejde. En stor tak skal også gå 
til Politiken-Fonden og William Demants Fond, 
der støttede udstillingen og det tilhørende 
katalog.

På grund af restriktioner og den løbende 
usikkerhed om rammerne for at gennemføre 
aktiviteter måtte sæsonens Spejlscene-pro-
gram aflyses, så ressourcerne i stedet kunne 
anvendes på fremtidige tiltag. Desuden måtte 
formidlingsaktiviteter indendørs i museet 
holdes på et meget beskedent niveau. Til 

gengæld kunne museet i foråret 2020 byde på 
formidlingsformatet ‘Kunstmøder i en coro-
natid’, da skolerne i Gentofte Kommune havde 
behov for alternative læringsrum. Her foregik 
undervisningen udendørs og tog udgangspunkt 
i skulpturer i parken. Mere end 500 skolebørn 
fra kommunen deltog i disse kunstmøder.

Mens museet måtte tilpasse aktiviteterne i 
2020 efter de usædvanlige forhold, blev der 
samtidig set fremad, så tiden kunne udnyttes 
så produktivt som muligt med forberedelser 

HKH Prinsesse Benedikte deltog i åbningen af forårets udstillinger Simply Danish med danske sølv-
smykker fra det 20. århundrede og Dansk sølv i dag med værker af 13 nulevende sølvsmede og 
smykkekunstnere. Prinsessen og Gentoftes borgmester, Hans Toft, blev vist rundt i Simply Danish  
af samleren Jörg Schwandt. Foto Ole Haupt. 
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til 2021, hvor Øregaard kan fejre 100 års jubi-
læum som museum. Det omfattede dels 
udvendig malerbehandling af husets vinduer 
og nogle indsatser indendørs i bygningen, 
bl.a. med rekonstruktion af en oprindelig 
væg i stueetagen og restaureringsarbejde i 
havestuen. Disse indsatser var finansieret af 
Gentofte Kommune, der skal have en stor tak 
for at bakke op om museets planer. Desuden 
indledte museet et samarbejde med Park og 
Vej i Gentofte Kommune om en bearbejdning 
af museets grønne omgivelser, så de forud for 
jubilæumsåret bliver bragt mere i tråd med 
den oprindelige idé for det landskabelige 
haveanlæg. Denne strategi vil blive fulgt i de 
kommende år, da det er en langvarig proces at 
bearbejde landstedets store have.

Endelig har vi i 2020 arbejdet målrettet i tråd 
med museets langsigtede strategi om at styrke 
og udvikle samlingen. Således blev der også i 
år føjet flere værker til samlingen, hvoraf især 
Lorenz Frølichs værk, En afrikaner i profil fra 
ca. 1852, må fremhæves. Med dette maleri, der 
blev erhvervet takket være generøs økonomisk 
støtte fra Ny Carlsbergfondet, Aage og Johanne 
Louis-Hansens Fond og Øregaard Museum 
Venner, har museet fået et værk, der gør det 
muligt at formidle den meget komplekse 
historie om repræsentationen af afrikanere i 
1800-tallets danske og europæiske kunst. Det 
rummer perspektiver, der også er relevante i 
dag - blandt andet om den hvide mands blik 
på det sorte menneske, og hvordan ellers gode 
intentioner kan blive opfattet som orientalisme. 
Det er en særlig pointe i et hus, hvis bygherre 
var fjerde generation i en slægt med tilknyt-
ning til De Vestindiske Øer, Danmarks tidligere 
koloni i Caribien.

Der ud over har museet i 2020 også bidraget til 
at sikre en bedre repræsentation af kvinde-
lige kunstnere på danske museer, da der i årets 
løb er blevet erhvervet værker af seks kvinder: 
Ebba Carstensen (1885-1967), Helene Hoffmann 

(u.å.), Astrid Holm (1876-1937), Vera Nilsson 
(1888-1979), Adamine Sindberg (1840-1919) 
og Emma Thomsen (1820-1897). Samtidig er 
det en stor glæde, at kunsthistoriker Hanne 
Abildgaards bog, Astrid Holm & Co., som museet 
udgav i 2019, i 2020 blev nomineret som årets 
bedste bogarbejde af Forening for Boghaand-
værk.

Vi forventer, at udfordringerne som følge af 
coronapandemien vil forsætte en tid ind i 2021, 
selvom der fra alle sider gøres en målrettet 
indsats på at bekæmpe den, især med det 
kommende vaccinationsprogram, som forhå-
bentlig vil bringe smitten under kontrol. Så vi 
går mod lysere tider og glæder os til at kunne 
byde gæster indenfor igen. Det er meningen 
med museer.

Hellerup, den 3. marts 2021

Sidsel Maria Søndergaard
Museumsdirektør

I BESTYRELSEN

Marianne Zibrandtsen
Formand

Frederik Bruun Rasmussen

Christen Obel
Næstformand

Kjeld Moltke-Leth

Ellen Hillingsø

Museets bestyrelse og direktør i 2020. Siddende fra venstre: Ellen Hillingsø, formand Marianne  
Zibrandtsen og museets direktør Sidsel Maria Søndergaard. Stående fra venstre: Frederik Bruun 
Rasmussen, Kjeld Moltke-Leth og næstformand Christen Obel. 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-
lingsfelt 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.

UDLÅN 

Museet har i 2020 udlånt følgende værker til
udstillingen Paul Fischer - Byen i det bedste lys på 
Københavns Museum, 7.2.-30.11.2020:

•  Paul Fischer, Regnvejrsstemning på Rådhus-
pladsen, 1905. Olie på lærred. 83 × 100 cm 

•  Paul Fischer, Højbro Plads, u.å. Olie på 
lærred. 90 × 123,7 cm

•  Paul Fischer, Selvportræt, 1927. Olie på 
masonit. 29 × 23 cm

•  Paul Fischer, Mågerne fodres ved Dronning 
Louises Bro, 1908. Olie på lærred. 81 × 181 cm

ERHVERVELSER

Der er i 2020 gjort følgende erhvervelser til 
samlingen: 

•  Mogens Ballins Eftf. (1808-1826), Smykke-
skrin, ca. 1920. Sølv og rav. Hængslet låg 
med guldsmede i relief samt lågknop i form 
af stiliseret åkande isat poleret ravklump. 
Indvendigt foret med rødt velour. Udført og 
stemplet hos Mogens Ballins Eftf. H. 10. B. 
15,8 og L. 22,3 cm.

•  Den kongelige Porcelainsfabrik, Chokolade-
kande, kaffekande, spølkum og sukkerskål, 
1780’erne. Porcelæn dekoreret i farver og 
guld med putti i kartoucher omgivet af guld-
dekoration. Varierende mål.

•  Den kongelige Porcelainsfabrik, Syv tyrker-
kopper, ca. 1780. Porcelæn dekoreret i 
jernrødt, purpur, lyseblå og guld med blom-
ster og mønstre, nogle med kanneleret 
korpus. H. ca. 4,4 cm.

•  Ebba Carstensen (1885-1967), Nature morte, 
u.å. (1920’erne). Olie på lærred, 34,8 × 32,9 cm.

•  Ebba Carstensen (1885-1967), Horneby, 1925. 
Olie på lærred, 75 × 105,7 cm.

•  Holger Drachmann (1846-1909), En vinterdag 
med skøjteløbere på Kastelsgraven, u.å. Verso 
med mindre skitser, sign. Holger Drachmann. 
Blyant på papir. Bladstørrelse 182 × 258 mm.

•  Lorenz Frølich (1820-1908), En afrikaner i 
profil, ca. 1852. Olie på papir, monteret på 
lærred. 43,5 × 29,5 cm. Erhvervet med støtte 
fra Ny Carlsbergfondet, Aage og Johanne 
Louis-Hansens Fond og Øregaard Museums 
Venner.

•  Bendix Gijsen (1765-1822), Sukkerskål, 
København 1811. Sølv. Opsats med aftagelig, 
glat skål, indvendigt forgyldt, stand med tre 
dyreben med merkurhoveder og slyngede 
slanger, herimellem påsatte guirlander af 
drueklaser og vinløv, base med gallerikant, 
hævet på tre kugleben. H. 16 cm.

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. 

Desuden afholder foreningen sædvanligvis en 
række særarrangementer i museet. I 2020 kunne 
der dog kun afholdes to af disse arrangementer 
på grund af forsamlingsrestriktioner. Forenin-
gens engagement i museets virke og udvikling 

af samlingen kom i 2020  til udtryk med en flot 
økonomisk støtte til erhvervelse af tre værker, 
der nævnes under punktet Erhvervelser.
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•  Helene Hoffmann (u.å.), Opstilling med roser, 
snerler, primula, passionsblomst og frugtkurv 
på en karm, ca. 1841. Sign. Helene Hoffmann. 
Blyant på papir. Lysmål 320 × 385 mm.

•  Astrid Holm (1876-1937), Nature morte med 
blomster, u.å. (ca. 1912-14). Olie på ugrun-
deret lærred. 

•  Astrid Holm (1876-1937), Skål med figur og 
ornamentik, 1918. Dekoreret og glaseret lertøj. 
Ø 25 cm. Fremstillet for Dansk Kunsthandel.

•  Astrid Holm (1876-1937), Havnen i Colli-
oure, 1913. Olie på lærred. 46,5 × 64,7 cm. 
Erhvervet med støtte fra Øregaard Museums 
Venner.

•  H.G.F. Holm (1803-1861), Udsigt ved 
fiskerhuset mod Kalkbrænderiet, ca. 1835. 
Usigneret. Pen og vandfarve på papir. Lysmål 
90 ×130 mm. Erik Housteds fortegnelse over 
H.F.G. Holms tegninger nr. 3.005.

•  Johan Laurentz Jensen (1800-1856), En 
humleranke, u.å. Sign. I.L. Jensen. Blyant på 
papir. Bladstørrelse 230 × 330 mm.

•  Svend Johansen (1890-1970), Tre stære i en 
hyld, 1916. Sign. S.J. 1916. Olie på lærred. 27 × 
44,5 cm.

•  Vilhelm Kyhn (1819-1903), Fra Charlotten-
lund, 1877. Sign. monogram 24. Juli 77 kl. 
3–6. Olie på papir monteret på lærred. 255 × 
370 mm.

•  Erik Magnussen (1884-1961) og Bing & 
Grøndal, Vase, 1912. Porcelæn. Montering af 
sterlingsølv i form af sommerfugle prydet  
med månesten. H. 17 cm.

•  Wilhelm Marstrand (1810-1873), Studie af 
italiensk kvinde, ca. 1838. Usigneret. Betegnet 
på bagsiden W. Marstrand. Olie på papir 

monteret på malepap. 16×14. Studie til Okto-
berfesten, 1839, på Thorvaldsens Museum.

•  Wilhelm Marstrand (1810-1873), En pige  
fra Ischia. Usign. Bly og pen på papir. Lysmål 
175 × 120 mm.

•  Peder Mønsted (1859-1941), En sommerdag 
ved Ålsgårde, 1906. Sign. P. Mønsted Aalgaard 
1906. Olie på lærred, 37 × 57 cm.

•  Vera Nilsson (1888-1979), Portræt af Astrid 
Holm, 1917-18. Akvarel på papir, 325 × 210 mm. 

•  Vilhelm Petersen (1812-1880), Udsigt fra 
Øresundskysten ved Humlebæk, 1876. Sign. 
monogram 76. Olie på lærred monteret på 
lærred. 16 × 30 cm. Mona Christensens og 
Jan Fayes fortegnelse over Vilhelm Petersens 
malerier nr. 370.

•  Johan Rohde (1856-1935), Nature morte. 
Tallerken med æbler, ca. 1893. Usign. Olie på 
papir monteret på lærred. 40 × 51 cm. Prove-
niens: Kunstnerens datter, Lone Teist, født 
Rohde. Erhvervet med støtte fra Øregaard 
Museums Venner.

•  Sewell & Co., Frugtkurv med tilhørende 
underfad, ca. 1800. Delvis gennembrudt 
creamware (fajance) med tilhørende 
underfad dekoreret med egeløv og agern, 
greb med harlekintern i sort og okker. Kurv 
H. 12. L. 30, underfad L. 26 cm. Udført hos 
Sewell & Co. i Newcastle Upon Tyne, England

•  Adamine Sindberg (1840-1919), Nedfaldne 
æbler. Sign. A. Sindberg 1865. 22 × 28 cm.

•  F.M.E. Fabritius de Tengnagel (1781-1949), 
Parti fra Ålsgårde mod Helsingør i  
måneskin, u.å. Usign. Olie på lærred.  
30 × 40,5 cm. Udstillet på Charlottenborg 
1845, nr. 45 eller 46.

•  Emma Thomsen (1820-1897), Vilde blomster 
og græsser. Studie, u.å. Sign. E.T. og betegnet 
“Studie”. Olie på papir monteret på lærred. 
20 × 26 cm.

•  Frederik Vermehren (1823-1910), En kvinde 
gående mod Solen. Studie, u.å. Sign. F. V.  
Olie på malepap. 23 × 27,5 cm.

•  Christian Zacho (1843-1913), Parti fra 
Fontainebleau, 1876. Sign. C. Zacho, 
Fontainebleau, 12. Mai 1876. Olie på lærred. 
41 × 63,5 cm. Udstillet på Charlottenborg 
1876, antagelig nr. 315: Tidligt Foraar. Klip-
pevei i Fontainebleaus Skov. (Gorge aux loups).

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 2020 er følgende værker blevet konserveret:

•  I.T. Hansen, Interiør fra fotoatelieret hos 
fotografen S. Juncker-Jensen, 1893. Sign. I.T. 
Hansen. Olie på lærred. 22,5 × 33 cm. 

Der ud over har konserveringsindsatsen været 
koncentreret om gennemgang af nyerhver-
velser med henblik på konservering i prioriteret 
rækkefølge i 2021. Der ud over er der anvendt 
konservatorbistand ved ind- og udtjek i forbin-
delse med museets særudstillinger, hvor det 
er påkrævet, at de lånte værkers tilstand regi-
streres individuelt 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. 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, men med 
udgangen af 2020 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.
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Peder Mønsted (1859-1941),  
En sommerdag ved Ålsgårde, 1906.  
Olie på lærred, 37 × 57 cm.  
Erhvervet i 2020.

Sewell & Co.,  
Frugtkurv med tilhørende underfad, ca. 1800.  
Delvis gennembrudt creamware (fajance) med 
tilhørende underfad dekoreret med egeløv og 
agern, greb med harlekintern i sort og okker.  
Kurv H. 12. L. 30, underfad L. 26 cm.  
Udført hos Sewell & Co. i Newcastle Upon Tyne, 
England. Erhvervet i 2020.
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F.M.E. Fabritius de Tengnagel (1781-1949),  
Parti fra Ålsgårde mod Helsingør i måneskin, u.å.  
Olie på lærred. 30 × 40,5 cm.  
Erhvervet i 2020.

H.G.F. Holm (1803-1861),  
Udsigt ved fiskerhuset mod Kalkbrænderiet, ca. 1835.  
Pen og vandfarve på papir.  
Lysmål 90 × 130 mm.  
Erhvervet i 2020.

13
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Wilhelm Marstrand (1810-1873), 
Studie af italiensk kvinde, ca. 1838.  
Olie på papir, monteret  
på malepap. 16 × 14 cm.  
Erhvervet i 2020.

Frederik Vermehren (1823-1910),  
En kvinde gående mod solen. Studie, u.å.  
Olie på malepap. 23 × 27,5 cm. 
Erhvervet i 2020.

Lorenz Frølich (1820-1908),  
En afrikaner i profil, ca. 1852.  
Olie på papir, monteret på lærred.  
43,5 × 29,5 cm.  
Erhvervet i 2020 med støtte fra  
Ny Carlsbergfondet,  
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond  
og Øregaard Museums Venner.

En afrikaner i profil er et sjældent motiv i dansk 
guldalderkunst. Det er udført af Lorenz Frølich 
– sandsynligvis i Paris, mens han var elev hos 
den toneangivende, franske maler Thomas 
Couture (1815-1879). Her blev der arbejdet efter 
levende model, og Frølichs billede er et model-
studie, ikke et værk til udstilling på Salonen. 
På det tidspunkt var det i fransk kunst blevet 
typisk at skildre sorte mænd med bar overkrop, 
så man kunne dvæle ved deres mørke hud og 
markante fysik. Frølich udstiller også sin sorte 
model på en måde, der vidner om denne fasci-
nation. Men selvom afrikaneren er muskuløs, 
er hans udtryk ikke et signal om styrke, snarere 
det modsatte: Armene er samlet let beskyt-
tende foran kroppen, mens hovedet og blikket 
er vendt opad i en ydmyg positur. Modsæt-
ningen mellem fysik og kropsholdning giver 
ham et sårbart, nærmest bedende udtryk. Et 
udtryk, der kendes fra kristne motiver. Med sin 
skildring viser Frølich empati med den sorte 
mand og inviterer beskueren til at mærke det 
samme. Det gjorde han i en tid, hvor motivet – 
den sorte model – var tæt knyttet til spørgsmål 
om borgerrettigheder og slaveri, der var til 
heftig debat i det internationale samfund i 
midten af 1800-tallet. I 1848, tre år før Frølich 
ankom til Paris, var slaveriet blevet endeligt 
ophævet både i de danske og de franske kolo-
nier, og frigivne slaver sås nu mere hyppigt i 
storbyen. Videre forskning vil kunne afdække, 
hvordan Frølichs værk skal opfattes i forhold til 
andre skildringer af mennesker med mørk hud i 
1800-tallets europæiske kunst. 
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Emma Thomsen (1820-1897),  
Vilde blomster og græsser. Studie, u.å.  
Olie på papir monteret på lærred. 
20 × 26 cm. 
Erhvervet i 2020.

Helene Hoffmann (u.å.),  
Opstilling med roser, snerler, primula, passions-
blomst og frugtkurv på en karm, ca. 1841.  
Blyant på papir. Lysmål 320 × 385 mm. 
Erhvervet i 2020.

ÅRSBERETNING 2019

Emma Thomsen var elev af blomstermaleren 
I.L. Jensen (1800-1856) og debuterede i 1844 
på Charlottenborgs Forårsudstilling. Her fik 
Christian VIII øje på hendes værker og købte 
et af dem. To år senere erhvervede Det konge-
lige Billedgalleri et maleri med titlen Roser og 
epomenea, som i dag ejes af Statens Museum for 
Kunst. Emma Thomsen var med andre ord en 
af de kvindelige kunstnere i 1800-tallet, som 
fik en karriere. I 1861 vandt hun Den Neuhau-
senske Præmie for et af sine blomstermalerier 
og modtog dermed en vigtig anerkendelse for 
sin kunstneriske indsats som blomstermaler. 
Hun malede både traditionelle opstillinger med 
buketter og blomsterkurve, men også vilde 
blomster og planter som denne lille studie af 
de blomster og græsser, man kan plukke i en 
grøfte kant i slutningen af maj.
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Adamine Sindberg (1840-1919),  
Nedfaldne æbler, 1865.  
Olie på lærred. 22 × 28 cm.  
Erhvervet i 2020.

I dag er Johan Rohde nok mest kendt for sit 
sølvdesign for Georg Jensen, hvor han bl.a. 
stod bag det ikoniske bestik Kongemønster 
(designet 1915). Men egentlig var han uddannet 
billedkunstner og formgav møbelkunst og 
brugsgenstande i sølv sideløbende med sit 
virke som maler. I 1892 tog han på en længere 
rejse til Holland, Belgien og Paris, hvor han 
blev fanget af de symbolistiske og postim-
pressionistiske strømninger i fransk kunst. 
Han omsatte indtrykkene i sine egne værker, 
som det fremgår af dette værk, der vidner om 
inspiration fra bl.a. Paul Gauguin (1848-1903). 
Det gælder både motivtypen - et nature morte 
med æbler - og den tynde konturlinje omkring 
frugter og dug. Den store indflydelse, japansk 
kunst fik på europæisk kunst i anden halvdel af 
1800-tallet, kendes også fra Gauguin. I Rohdes 

værk udgøres det asiatiske islæt af en tallerken, 
der sandsynligvis er et stykke kinesisk eksport-
porcelæn fra begyndelsen af 1800-tallet. Rohde 
havde en særlig tilknytning til Øregaards 
lokalområde. I 1919 flyttede han nemlig ind på 
Norgesmindevej 16 i Hellerup i et hus, han selv 
havde tegnet og indrettet med møbler af eget 
design. Her blev han boende til sin død i 1935. 
Der ud over samarbejdede han med flere andre 
kunstnere, som også boede i museets område, 
bl.a. Mogens Ballin og Georg Jensen.

Johan Rohde (1856-1935),  
Nature morte med tallerken og æbler, ca. 1893. 
Olie på papir monteret på lærred.  
40 × 51 cm.  
Erhvervet i 2020 med støtte fra  
Øregaard Museums Venner.
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Mogens Ballins Eftf. (1808-26),  
Smykkeskrin, ca. 1920. Sølv og rav.  
Hængslet låg med guldsmede i relief samt 
lågknop i form af stiliseret åkande isat poleret 
ravklump. Indvendigt foret med rødt velour. 
Udført og stemplet hos Mogens Ballins Eftf.  
H. 10. B. 15,8 og L. 22,3 cm.  
Erhvervet i 2020.

Erik Magnussen (1884-1961) og Bing & Grøndal, 
Vase, 1912.  
Porcelæn med montering af sterlingsølv i form 
af sommerfugle prydet med månesten.  
H. 17 cm.  
Erhvervet i 2020.

21



2322

ØREGAARD MUSEUM ÅRSBERETNING 2020

Udsnit af Astrid Holm (1876-1937),  
Havnen i Collioure, 1913.  
Olie på lærred. 46,5 × 64,7 cm.  
Erhvervet i 2020 med støtte fra  
Øregaard Museums Venner.

I februar 1915 udstillede Astrid Holm i Den 
Frie Udstillings bygning sammen med kolle-
gaen Jais Nielsen (1885-1961). De havde begge 
boet en årrække i Paris og lejede sig nu ind i 
Den Frie sammen og udgav et fælles katalog 
til lejligheden. Formodentlig var dette værk 
med på udstillingen. Det er udført i den lille 
havneby Collioure i Sydfrankrig tæt på grænsen 
til Spanien, hvor Henri Matisse (1869-1954) 
og kollegaen André Derain (1880-1954) havde 
skabt fauvismen omkring 1905. Holm havde 
været elev hos Matisse i 1910, og i 1913 rejste 
hun i hans fodspor til Collioure.  
Her udførte hun en række malerier med 
forskel lige udsigter, bl.a. udsigten over byen 
mod Middelhavet som i dette værk. 
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Vera Nilsson (1888-1979),  
Portræt af Astrid Holm, 1917-18.  
Akvarel på papir, 325 × 210 mm.  
Erhvervet i 2020.

Ebba Carstensen 
(1885-1967), 
Horneby, 1925.  
Olie på lærred,  
75 × 105,7 cm. 
Erhvervet i 2020.

Under 1. Verdenskrig slog den svenske kunstner 
Vera Nilsson sig ned i København, som blev 
hendes faste base i en årrække. Her malede hun 
to portrætter af sin kollega og veninde, Astrid 
Holm (se modsatte side), og udførte desuden en 
række tegninger af hende. Disse værker trodser 
tidens borgerlige konformitet – både hvad 
angår malemåde og kvindefremstilling – og 
skildrer Holm som en karakterfuld kvinde. Det 
gælder også dette værk, hvor Holm sidder i en 
kurvestol med sin hund, Titus, ved fødderne. 
Astrid Holm ejede selv denne akvarel. De to 
malede portrætter ejes i dag af hhv. Göteborgs 
Konstmuseum og Moderna Museet i Stockholm.
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UDSTILLINGER OG 
SÆROPHÆNGNINGER  

AF SAMLINGEN

I 2020 viste Øregaard Museum tre særudstillinger og en præsentation af værker fra 
den faste samling.

7. februar – 21. juni 2020
SIMPLY DANISH. DANSKE SØLVSMYKKER FRA 
DET 20. ÅRHUNDREDE

Danske sølvsmykker fra det 20. århundrede er verdenskendte for deres enestående 
kunstneriske og håndværksmæssige kvaliteter. I foråret 2020 kunne man opleve, 
hvorfor dansk sølv har fået denne fornemme status, da Øregaard Museum præsente-
rede udstillingen Simply Danish. Med 180 sølvsmykker skabt af 48 danske kunstnere, 
bl.a. Mogens Ballin, Thorvald Bindesbøll, Georg Jensen, Henning Koppel samt Nanna og 
Jørgen Ditzel, viste udstillingen deres smukke bidrag til denne meget vigtige periode 
i dansk designhistorie. Den udsøgte samling tilhører det tyske ægtepar Marion og Jörg 
Schwandt, der i mere end 40 år har haft en passion for dansk kunsthåndværk.

De tidligste værker på udstillingen var fra omkring år 1900, hvor stilen art nouveau 
foldede sig ud, gerne med inspiration fra naturen. Her vistes ikoniske værker af bl.a. 
Mogens Ballin (1871-1914) og Georg Jensens (1866-1935) værksteder og den mindre 
kendte sølvsmed Erik Magnussen (1884-1961). Udstillingen rummede også et udvalg 
af art deco’ens stramme, konstruktive smykker fra 1930’erne. Her var billedhuggeren 
Arno Malinowski (1899-1976), ligesom Georg Jensen, toneangivende for den internatio-
nale stil i Europa.

De yngste smykker i samlingen var skulpturelle, stilrene armbånd mm. fra 1940’erne 
af bl.a. Henning Koppel (1918-1981), fra 50’erne af bl.a. Bent Knudsen (1924-1977), 
fra 60’erne af bl.a. Karl Gustav Hansen (1914-2000) og fra 70’erne af bl.a. Thor Seltzer 
(1925-1989). Disse værker afspejlede, at smykkekunstnerne, som i art deco – atter 
fattede interesse for de stramme, geometriske former og materialekombinationer.

Simply Danish var kurateret af Jörg Schwandt og blev ledsaget af hans smukke, 
gennemillustrerede bog, SIMPLY DANISH – Silver Jewellery, 20th Century, der udkom i 
2018. Udstillingen blev vist på museets 1. etage. 

Bent Knudsen,  
Armbånd nr. 26, 1957.  
Sølv.  
Jörg og Marion Schwandts samling.   
Foto Martin Adam.

Mogens Ballin,  
Broche, 1901/4.  
Sølv. Mogens Ballins værksted. 
Jörg og Marion Schwandts samling.   
Foto Martin Adam.
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7. februar – 30. august 2020
JUEL, FISCHER, WEIE OG DANSK SØLV I DAG

Mens udstillingen Simply Danish blev præsenteret på museets 1. etage, kunne man 
i stueetagen opleve Juel, Fischer, Weie – highlights fra museets samling sammen med 
fokusudstillingen Dansk sølv i dag – en nøje udvalgt præsentation af sølvarbejder skabt 
af 13 nulevende sølv- og smykkekunstnere.

Udvalget fra samlingen omfattede bl.a. malerier af Jens Juel, C.W. Eckersberg, I.L. 
Jensen, Johan Th. Lundbye, Paul Fischer, Olaf Rude, Edvard Weie og Jais Nielsen – 
kunstnere, som enten boede eller arbejdede i Øregaards område nord for hovedstaden. 
Den seneste nyerhvervelse af L.A. Ring, Strandbillede fra Hornbæk fra 1891, var også 
med i særophængningen. 

Værkerne fra samlingen dannede ramme om en fokusudstilling med sølvsmykker og 
korpussølv af 13 nulevende sølv- og guldsmede, der er førerende på feltet i dag. De 13 
deltagende kunstnere var: Nicolai Appel, Claus Bjerring, Gitte Bjørn, Ane Christensen, 
Michala Eken, Kasia Gasparski, Else Nicolai Hansen, Eva Dora Lamm, Lone Løvschal, 
Ulrike Ramin, Marie Rimmen, Allan Scharff og James Stoklund.

Denne udstilling viste, hvordan danske sølvarbejder stadig udfoldes med højt kunst-
nerisk ambitionsniveau, et rigt varieret formsprog og en suveræn beherskelse af 
teknikker. Alle de medvirkende arbejder med en klar bevidsthed om sølvet som histo-
risk materiale, som brugsgenstand og som æstetisk udsagn. Med hver sin kunstneriske 
vision forener de teknik og formgivning i hhv. smykkekunsten (ringe, armbånd, hals-
kæder, brocher) og korpusarbejder (kander, service, fade og skåle). Disse genstande 
er en slags grundformer gjort i sølv, der kan ses i forlængelse af en lang og stærk tradi-
tion inden for dansk sølvarbejde. Dermed skabte Dansk sølv i dag, der var kurateret af 
projektmedarbejder Pernille Milandt i samarbejde med museet, et nutidigt perspektiv 
på de historiske smykker i Simply Danish på 1. etage.  

I museets stueetage dannede malerier fra samlingen rammen om udstil-
lingen Dansk sølv i dag med deltagelse af 13 nulevende sølv- og guldsmede. 
Foto Birgitte Vase Agersnap.

James Stoklund,  
Detergent, 2011.  
Støbt og trykt 925 sølv  
og tud af plast.

Eva Dora Lamm, 
Armring, 2001.  
925 sølv og gul metallak.  
Loddet.
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11. september 2020 - 31. januar 2021 
CLAUS JOHANSEN – SÅDAN LIGGER LANDET
 
Maleren Claus Johansen (1877-1943) er en af de bedst bevarede hemmeligheder i 
dansk kunst, og hans ret enestående produktion er stort set ukendt uden for Born-
holm, hvor han slog sig ned og skabte sine billeder. Fra den 11. september 2020 
foldede Øregaard Museum Claus Johansens oversete perler ud i et udstillingssamar-
bejde med Bornholms Kunstmuseum, så hans maleri kunne blive bredere kendt.

Claus Johansen var nogenlunde jævnaldrende med kunstnerne Karl Isakson (1878-
1922), Edvard Weie (1879-1943) og Oluf Høst (1884-1966), som opsøgte Bornholm og 
malede øens særegne natur med dramatiske kyststrækninger, skiftende lysforhold og 
mennesker i landskabet. Men selvom Høst med tiden kom til at støtte Claus Johansen 
både moralsk og materielt, forblev han en outsider og indgik aldrig som en del af en 
sammentømret kunstnerkreds på Bornholm. Både socialt og malerisk gik Johansen 
sine egne veje.

I sit friluftsmaleri var Johansen optaget af det opdyrkede landskab med marker og 
veje. Hist og her dukker telefonpæle eller vejtræer op, men billederne er renset for 
figurer og storslået natur i traditionel forstand, ligesom de i format er forholdsvis små 
og som regel blev skabt i én arbejdsgang. Samtidig er billederne typisk karakteri-
seret af forenklede og stiliserede former, der løsner motivet fra den detaljeringsgrad, 
som præger traditionelle naturbeskrivelser. Dette skaber, sammen med de særlige 
’stemninger’ i hans billedunivers, et vist slægtskab med kunstnere som Vilhelm 
Hammershøi (1864-1916) og L.A. Ring (1854-1933), men Johansen var selv sparsom 
med oplysninger om både sine egne billeder og sit forhold til andres kunst.

I de tidlige år arbejdede Claus Johansen med forholdsvis traditionelle opstillinger, 
der viste hans talent. I 1920’erne, hvor han blev fastboende på Bornholm, arbejdede 
han sig ind på en større abstraktion af det sete, ofte med geometriske grundformer 
som klangbund. Senere, i løbet af i 1930’erne, supplerede han sit enkle greb med 
en ekspressivitet, der dels kan virke mere stofligt tilrettelagt, dels fremstår mere 
summarisk i gengivelsen af landskab og lys end hans tidligere malerier.

I sine billeder rakte Claus Johansen ud over det stedspecifikke, og de forekommer 
enestående i mellemkrigstidens danske kunst. Udstillingen viste, at det originalt 
forenklede udtryk, som han arbejdede frem, skal forstås som visuelle tegn for et 
alment og eksistentielt møde mellem menneske og landskab.

Udstillingen præsenterede ca. 80 af kunstnerens bedste værker, der venligt var udlånt 
af private ejere og danske museer, især Bornholms Kunstmuseum. Udstillingen blev 
vist på Bornholms Kunstmuseum i perioden 17.5.2020 – 30.8.2020. Udstilling og 
katalog var støttet af William Demant Fonden og Politiken-Fonden, der takkes varmt.

Udstillingen Claus Johansen - sådan ligger landet blev vist i efteråret 2020 og fik en meget fin modtagelse. 
Foto Ole Haupt.
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FORSKNING OG 
PUBLIKATIONER

I 2020 har Øregaard Museum udgivet følgende 
publikationer:

Sidsel Maria Søndergaard, red., Claus Johansen, 
Øregaard Museum og Bornholms Kunstmu-
seum 2020. 106 s., ill. Udgivet i samarbejde 
med Bornholms Kunstmuseum i anledning af 
udstillingen Claus Johansen – sådan ligger landet 
med støtte fra Politiken-Fonden og William 
Demants Fond. 

Kataloget rummer følgende forskningsbaserede 
bidrag fra museets medarbejdere:

Lotte Nishanthi Winther, “Landskab som kunst 
og liv – om stemning og økologi i Claus Johan-
sens maleri”.  

Der ud over har museets medarbejdere publi-
ceret følgende: 

Jesper Sexauer Bloch Kloster, “Byens scene – fra 
linse til lærred”, i Regitze Lindø Westergaard, 
red., Paul Fischer – Byen i det bedste lys, Køben-
havns Museum 2020. Udgivet i forbindelse med 
udstilling med samme titel på Københavns 
Museum.

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 2020 måtte de fleste af museets aktiviteter 
desværre aflyses som følge af restriktioner i 
forbindelse med den huserende coronapan-
demi. Til gengæld kunne museet bidrage, da 
kommunens skoler havde behov for alterna-
tive læringsrum, fordi der skulle gennemføres 
undervisning med forsamlingsbegrænsninger 
og afstandskrav. Således udbød museet formid-
lingsformatet ’Kunstmøder i en coronatid’, 
hvor undervisningen foregik udendørs og tog 
udgangspunkt i skulpturer i parken. Mere en 
500 skolebørn deltog i disse kunstmøder, som 
blev afholdt fra april og frem til sommerfe-
rien. I små grupper, og med behørig afstand, 
gik elever, lærere, pædagoger og børnehave-
børn tæt på parkens skulpturer sammen med 
museets kunstformidler og oplevede og disku-
terede kunstens idéer og udtryk. 

Indendørs i museet blev der gennemført 
formidlingsaktiviteter i det beskedne omfang, 
som var muligt pga. restriktioner. Således 
blev der afholdt ’Kunstkvarter’ på udvalgte 
onsdage og offentlige omvisninger på udvalgte 

søndage med en begrænsning på maksimalt  
10 deltagere.

Det var også muligt at gennemføre et croquis- 
kursus i formidlingslokalet, hvor deltagerantallet 
kunne tilpasses forsamlingsrestriktionerne. 
Kurset blev varetaget af tegnelærer og billed-
kunstner Lisa Marie Frost.

I sommerperioden stod hun desuden for et 
tilbud om tegneundervisning i det fri, hvor 
Spejlscenen var mødested for deltagerne.

SPEJLSCENEN
Spejlscenen ved Øregaard Museum har siden 
indvielsen i 2017 fungeret som et moderne 
samlingspunkt i det gamle, landskabe-
lige haveanlæg. Her byder museet på teater, 
musik og kunst med gratis adgang for alle. I 
2020 skulle Spejlscenen have inviteret til sin 
fjerde sæson, men på grund af restriktioner i 
forbindelse med coronapandemien og deraf 
følgende usikkerhed, dels om borgernes lyst 
til at forsamles, dels om museets økonomi og 
ressourcer til at håndtere de store omstillinger, 
som var nødvendige i 2020, blev afviklingen 
af programmet for denne sæson suspenderet. 
Flere af aktiviteterne vil forhåbentlig kunne 
gennemføres i sæsonen 2021.

Ved at reducere antallet af deltagere kunne tegnelærer Lisa Marie Frost gennemføre efterårets croquis- 
kursus på museet, mens andre formidlingsaktiviteter måtte lukkes ned pga. corona-restriktioner.  
Foto Lisa Marie Frost.
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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.

I 2020 lykkedes det, takket være Gentofte 
Kommune, at tilvejebringe midler til fire 
indsatser i det gamle hus. Den første indsats 
foregik udendørs, hvor de linoliemalede 
vinduer, der senest blev behandlet i 2010, 
efterhånden var kommet i dårlig stand med tab 
af kit og blotlagt træ på udsatte steder. Desuden 
trængte verandaen til malerbehandling på 
såvel dele af træ som af metal. Malerarbejdet 

blev udført i 2020 af malerfirmaet Møllmann 
med arkitekt Kent Pedersen som byggestyrer. 
Den eksisterende mørkgrønne farve blev valgt 
til vinduerne, ligesom verandaens farvehold-
ning blev gentaget, selvom hverken vinduer 
eller veranda oprindeligt har haft disse farver. 
Der stiles efter at tilbageføre husets eksteriør 
til de oprindelige farver i forbindelse med en 
gennemgribende udvendig istandsættelse af 
det gamle landsted, der forventes gennemført 
i 2025-26. I 2020 blev der således indledt en 
forundersøgelse af eksteriøret i et samarbejde 
mellem museet, konservator Anne Jonstrup 
Simonsen og arkitekt Kent Pedersen, så prin-
cipperne for den kommende renovering, der 
skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen 
(SLKS), kan blive lagt fast på et forsvarligt 
oplyst grundlag og i god tid.

De tre andre indsatser angik indendørs forhold 
og krævede alle godkendelse af SLKS. I samar-

bejde med Wohlert Arkitekter blev der ansøgt 
om tilladelse til at rekonstruere den væg, som 
oprindeligt opdelte det store sydvendte lokale i 
stueetagen som angivet i opmålinger foretaget 
i 1920 af Foreningen af 3. December 1892 forud 
for omdannelsen til museum. Tilladelsen blev 
givet og arbejdet udført under ledelse af Kjell 
Pedersen Entreprise A/S. Alle elementer blev 
udført på gammeldags manér, og selvom der 
’kun’ var tale om en væg på ca. 5 meter med 
døråbning, så var både tømrer, murer, maler 
og elektriker involveret. Med reetableringen 
af denne væg har museet fået genskabt de 
væsentligste dele af strukturen i stueetagens 
oprindelige grundplan. Samtidig kunne der 
genskabes et farveforløb på etagen, som bedre 
udtrykker den balance, der bør være i et klassi-
cistisk hus fra begyndelsen af 1800-tallet.

En ansøgning om rekonstruktion af den op- 
rindelige udsmykning på loftsgesimsen og 
frisebåndet i havestuen blev også godkendt 
af SLKS. Der er tale om en rekonstruktion på 
baggrund af farvearkæologiske undersøgelser 
(udført af Anne Jonstrup Simonsen), da udsmyk-
ningen har været afrenset og overmalet i flere 
omgange, formodentlig især i forbindelse med 
omdannelsen til museum i 1920-21. Rekon-
struktionsarbejdet vil blive udført i begyndelsen 
af 2021, så lokalet er klar til jubilæumsfejringen.

Endelig blev der indsendt en ansøgning om 
etablering af skilderilister i museets udstil-
lingslokaler, så de gamle vægge kan aflastes ved 
udstillingsskift, især når museets egen samling 
skal vises. Tilladelse forventes i begyndelsen af 
2021, hvorefter arbejdet straks vil gå i gang.

Den traditionelle teknik med puds på strå blev anvendt i rekonstruktionen af den  
oprindelige væg i stueetagen, så den blev opbygget på samme måde som i 1800-tallet. 
Foto Sidsel Maria Søndergaard.

En gammel grundplan af stue-
etagen viser, at den store sal 
mod syd oprindeligt var opdelt 
af en væg. I anledning af museets 
kommende 100-års jubilæum  
blev væggen rekonstrueret, så 
rumforløbet i stueetagen igen  
kan opleves som for 200 år siden. 
Både tømrer, snedker, murer, 
elektriker og maler bidrog med 
håndværk af højeste karat.  
Foto Sidsel Maria Søndergaard.
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De blomstrende rhododendron i parken i fuldt flor. Foto Jesper Sexauer Bloch Kloster.

MUSEETS 
ORGANISATION OG 
ADMINISTRATION 

VEDTÆGTER, REGNSKABS- 
OG REVISIONSPRAKSIS MV.

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

Driftstilskuddet var i 2020 på 2.500.000 kr. 
Museets bogføring og revision varetages af 
Revision og Data. Regninger betales af med -
arbejder og godkendes af museumsdirektøren.

Der afholdes bestyrelsesmøder 3-5 gange om 
året. I 2020 har møderne været afholdt på 
følgende datoer: 26. februar, 3. juni, 26. august 
og 25. november. 

BESTYRELSEN I 2020 

Fhv. Rektor Marianne Zibrandtsen (formand)
Direktør Christen Obel (næstformand)
Skuespiller Ellen Hillingsø
Auktionarius Frederik Bruun Rasmussen
Cand.jur. Kjeld Moltke-Leth

FORSIKRINGER

Museets egen samling er forsikret via AGS 
Forsikring.

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, museums-

inspektør, fratrådt 31.7.2020. 
Cand.mag. Pernille Helle Milandt, projektansat 

udstillingskurator, 1.12.2019-28.2.2020.
Mag.art. Birgitte Vase Agersnap, museums-

inspektør, ansat på åremål fra 1.10.2020 
-30.9.2022.

TIMELØNNET 
PERSONALE

Anna Mclean, Else Hansen, Emilie Vester,
Filippa Sørensen, Ida Munk Ørstrøm, Lukas
Bjørnvad, 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.
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