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Velkommen	  til	  jer	  alle.	  Mit	  navn	  er	  Peter	  Christensen	  Teilmann	  og	  jeg	  er	  

som	  direktør	  for	  Teatermuseet	  i	  Hofteatret	  ekstraordinær	  glad	  for,	  at	  vi	  

dag	  kan	  samles	  om	  	  at	  åbne	  udstillingen	  om	  Emilius	  Bærentzen	  –	  en	  

portrætkunstner	  i	  guldalderens	  Danmark.	  

	  

Dette	  er	  jeg	  af	  flere	  grunde.	  Først	  og	  fremmest	  fordi	  det	  er	  så	  fin	  en	  

udstilling	  i	  sig	  selv	  af	  hele	  35	  billeder	  af	  Bærentzen,	  lånt	  ind	  fra	  en	  række	  

forskellige	  institutioner	  og	  private	  ejere	  rundt	  om	  i	  landet	  og	  hentet	  op	  fra	  

vore	  egne	  samlinger.	  Dernæst	  fordi	  der	  med	  udstillingen	  følger	  en	  så	  

smukt	  tilrettelagt	  bog	  med	  katalog,	  redigeret	  af	  udstillingens	  kurator	  og	  

frontkæmper,	  museumsinspektør	  Mikael	  Kristian	  Hansen,	  og	  grafisk	  

tilrettelagt	  af	  udstillingsmedarbejder	  og	  grafiker	  Per	  Romerdal.	  

	  

At	  det	  er	  den	  anden	  bog	  på	  kun	  et	  halvt	  år,	  museet	  hermed	  publicerer,	  gør	  

mig	  ikke	  mindre	  glad.	  

	  

Udstillingen	  handler	  om	  en	  af	  de	  i	  eftertiden	  noget	  oversete	  malere,	  der	  

havde	  sin	  måske	  ikke	  så	  anerkendte,	  men	  meget	  produktive	  position	  i	  den	  

verden	  og	  den	  tid,	  vi	  siden	  har	  kendt	  som	  Guldalderen:	  Emilius	  Bærentzen,	  

født	  i	  det	  indre	  København	  1799	  og	  død	  samme	  sted	  i	  1868.	  

	  

Emilius	  Bærentzen	  var	  i	  1830’erne	  og	  1840’erne	  en	  af	  især	  Københavns	  

mest	  populære	  og	  produktive	  portrætmalere,	  der	  arbejdede	  og	  var	  kendt	  

rundt	  om	  i	  sin	  tids	  forskellige	  kunstneriske,	  kulturelle	  og	  politiske	  miljøer.	  



Men	  portrætmaleriet	  var	  som	  genre	  betragtet	  ikke	  i	  høj	  kurs	  i	  hans	  

samtids	  akademiske	  miljø	  og	  i	  eftertiden	  flyttede	  hans	  portrætmalerier	  

langt	  ind	  i	  skyggen	  af	  Guldalderens	  store	  navne	  som	  C.	  W.	  Eckersberg,	  

Christen	  Købke	  og	  Wilhelm	  Marstrand.	  Det	  er	  der	  en	  række	  forskellige	  

både	  institutionelle,	  kunst-‐	  og	  kulturhistoriske	  grunde	  til,	  og	  de	  udredes	  

og	  diskuteres	  i	  bogen,	  der	  følger	  med	  udstillingen.	  

	  

Emilius	  Bærentzen	  malede	  portrætter	  af	  scenekunstnere,	  komponister,	  

forfattere,	  kongehuset,	  politikere	  og	  den	  tids	  bourgeoisi	  og	  andre.	  

Politikerne	  og	  bourgeoisiet	  spillede	  en	  central	  rolle	  i	  første	  del	  af	  1800-‐

tallets	  Danmark	  med	  henholdsvis	  deres	  politiske	  og	  økonomiske	  magt	  

under	  enevælden	  og	  demokratiets	  fødsel	  midt	  i	  århundredet.	  	  Ledende	  

personer	  fra	  disse	  kredse	  portrætterede	  Bærentzen.	  Men	  måske	  mere	  end	  

nogen	  anden	  af	  guldalderens	  portrætkunstnere	  portrætterede	  han	  

litteraturens	  og	  teatrets	  store	  personligheder.	  Det	  er	  med	  disse	  mange	  

portrætter,	  Bærentzen	  får	  betydning	  i	  sin	  egen	  tid	  og	  fortjener	  at	  komme	  

frem	  i	  lyset	  igen	  i	  vores	  tid.	  

	  

Teatermuseet	  i	  Hofteatret	  takker	  bidragsyderne	  til	  dette	  katalog:	  

Forfatter,	  mag.art.	  Charlotte	  Christensen;	  museumsinspektør	  ved	  

Københavns	  Museum,	  Jakob	  Ingemann	  Parby;	  lektor	  i	  Historie	  ved	  Aarhus	  

Universitet,	  Claus	  Møller	  Jørgensen;	  museumsinspektør	  ved	  Teatermuseet	  

i	  Hofteatret,	  Ida	  Poulsen,	  og	  i	  særdeleshed	  museumsinspektør	  Mikael	  

Kristian	  Hansen,	  der	  som	  nævnt	  har	  redigeret	  kataloget	  og	  kurateret	  

udstillingen	  på	  Teatermuseet	  i	  Hofteatret.	  	  



	  

Bogen	  er	  allerede	  blevet	  anmeldt,	  og	  jeg	  vil	  gerne	  lige	  opholde	  mig	  et	  

øjeblik	  ved	  anmeldelsen.	  Overinspektør	  ved	  Vejle	  Museerne-‐Kunstmuseet,	  

mag.	  art.	  Nina	  Damsgaard	  skriver	  bl.a.:	  	  

	  

"I	  de	  fem	  essays	  i	  bogens	  første	  hoveddel	  repeteres	  en	  del	  ”kendt	  

guldalderstof”,	  men	  læseren	  stifter	  først	  og	  fremmest	  bekendtskab	  med	  

ny	  viden,	  der	  med	  udgangspunkt	  i	  Bærentzens	  interesse	  for	  litteraturens	  

og	  teatrets	  verden,	  bidrager	  til	  at	  udvide	  guldalderbegrebet	  og	  

forståelsen	  af	  Bærentzens	  samtid,	  [...]	  Bærentzen	  har	  givet	  os	  portrætter	  

af	  tidens	  førende	  personligheder,	  så	  vi	  også	  ad	  den	  vej	  kan	  erindres	  om	  

den	  politiske	  opbrudstid,	  hvis	  efterklange	  vi	  jævnligt	  bliver	  mindet	  om	  i	  

nutidens	  diskussioner	  om	  ”nationalitet”	  og	  ”det	  nationale”.	  	  

	  

Og	  det	  tilmed	  i	  portrætmalerier,	  der	  iscenesætter	  den	  portrætterede,	  så	  

nutidens	  ”selfies”	  virker	  uendeligt	  banale.	  Selvbevidstheden	  oser	  ud	  af	  

Bærentzens	  selvportrætter	  [...].	  Såvel	  de	  fem	  essays	  som	  katalogdelen	  

udgør	  et	  sobert	  og	  solidt	  grundlag	  for	  det	  videre	  arbejde	  med	  Bærentzens	  

værk.	  Bogen	  er	  faktisk	  så	  fyldestgørende,	  at	  der	  sikkert	  vil	  gå	  en	  rum	  tid,	  

før	  andre	  forskere	  ser	  sig	  nødsaget	  til	  at	  supplere".	  

	  

En	  vigtig	  del	  af	  kataloget	  i	  bogen	  viser	  Teatermuseet	  i	  Hofteatrets	  egen	  

samling	  af	  Emilius	  Bærentzens	  olieportrætter	  og	  tegninger	  af	  en	  række	  

forskellige	  forfattere,	  komponister	  og	  scenekunstnere	  ved	  Det	  Kongelige	  

Teater	  og	  Hofteatret	  i	  første	  halvdel	  af	  1800-‐tallet.	  Men	  disse	  portrætter	  



skal	  sættes	  i	  sammenhæng	  med	  hans	  øvrige	  portrætter	  af	  politikere	  og	  

bourgeoisi,	  således	  at	  hans	  værker	  anskues	  både	  individuelt	  og	  som	  en	  

helhed.	  Og	  det	  er	  det,	  der	  sker	  både	  i	  udstillingen,	  der	  viser	  hele	  35	  af	  	  

Bærentzens	  værker,	  og	  bog,	  hvis	  katalog	  gengiver	  omkring	  100	  af	  hans	  .	  

	  

Vi	  takker	  derfor	  de	  privatpersoner	  og	  mange	  institutioner	  og	  museer,	  som	  

har	  udvist	  hjælpsomhed	  og	  forståelse	  over	  for	  betydningen	  af	  deres	  

billeder	  i	  denne	  sammenhæng	  og	  har	  stillet	  dem	  til	  rådighed	  for	  udstilling	  

og	  katalog,	  begge	  dele	  til	  glæde	  for	  vort	  publikum:	  	  

	  

• Svendborg	  &	  Omegns	  Museum,	  	  

• Kong	  Frederik	  VII's	  Stiftelse	  på	  Jægerspris,	  	  

• Det	  Nationalhistoriske	  Museum	  på	  Frederiksborg	  Slot,	  	  

• Det	  Kongelige	  Bibliotek,	  	  

• Københavns	  Museum,	  	  

• Københavns	  Universitet,	  	  

• Danmarks	  Tekniske	  Museum,	  	  

• Det	  Kongelige	  Teater,	  	  

• Thorvaldsens	  Museum	  	  

• og	  Statens	  Museum	  for	  Kunst.	  

	  

Intet	  af	  det	  hele	  kunne	  være	  blevet	  til	  noget,	  var	  det	  ikke	  for	  de	  mange	  

fonde,	  som	  var	  vist	  velvilje	  overfor	  udstilling	  og	  katalog:	  	  

	  

• Augustinus	  Fonden,	  	  



• Axel	  Muusfeldts	  Fond,	  	  

• Billedhuggeren,	  professor	  Gottfred	  Eickhoff	  og	  hustrus,	  maleren	  

Gerda	  Eickhoffs	  Fond,	  	  

• Gangstedfonden,	  	  

• Den	  Hielmstierne-‐Rosencroneske	  Stiftelse,	  	  

• Dronning	  Margrethes	  og	  Prins	  Henriks	  Fond,	  	  

• Konsul	  George	  Jorcks	  og	  hustru	  Emma	  Jorcks	  Fond,	  	  

• Krista	  og	  Viggo	  Petersens	  Fond,	  	  

• Landsdommer	  V.	  Gieses	  Legat,	  	  

• Oda	  og	  Hans	  Svenningsens	  Fond,	  	  

• Oticon	  Fonden,	  	  

• Simon	  Spies	  Fonden,	  	  

• Toyota-‐fonden	  	  

• og	  Aage	  og	  Johanne	  Louis-‐Hansens	  Fond.	  

	  

Udstillingen	  rummer	  i	  forhold	  til	  kataloget	  omtrent	  1/3	  af	  de	  Bærentzen-‐

værker.	  Og	  udstillingen	  er	  seom	  altid	  tilpasset	  de	  specielle	  interiører,	  vi	  

arbejder	  under	  her	  på	  museet.	  

	  

Såvel	  udstilling	  som	  bogens	  katalogdel	  er	  opdelt	  i	  emner	  efter	  de	  grupper	  

af	  tidstypiske	  samfundsborgere,	  som	  Bærentzen	  færdedes	  iblandt	  og	  

portrætterede:	  Emilius	  Bærentzen	  og	  hans	  familie,	  Kunstnere	  i	  

omgangskredsen,	  Kongehuset,	  Aristokratiet,	  Politikere,	  Præster,	  

Bourgeoisiet,	  Musikere,	  Forfattere,	  Skuespillere,	  Balletdansere	  og	  



balletmestre,	  foruden	  Operasangere,	  specielt	  de	  italienske	  operasangere	  

som	  optrådte	  her	  på	  Hofteatret.	  	  

	  

Dermed	  er	  jeg	  tilbage	  ved	  starten.	  Arbejdet	  med	  den	  her	  udstilling	  tog	  sin	  

første	  begyndelse	  for	  hele	  tre	  år	  siden,	  kort	  efter	  min	  tiltrædelse	  her	  på	  

museet.	  På	  det	  tidspunkt	  var	  der	  af	  flere	  grunde	  så	  godt	  som	  ingen	  

konkrete	  udstillingsprojekter	  iværksat.	  Vi	  begyndte	  derfor	  i	  et	  og	  samme	  

greb	  at	  planlægge	  udstillinger	  på	  helt	  kort	  sigt	  og	  på	  længere	  sigt.	  

	  

Mikael	  Kristian	  Hansen	  havde	  været	  i	  museets	  samlinger	  og	  opfanget	  

Bærentzen.	  Det	  blev	  vi	  snart	  enige	  om	  at	  prioritere,	  men	  at	  prioritere	  på	  

den	  lidt	  længere	  bane.	  Det	  krævede	  en	  del	  benarbejde	  både	  mht.	  at	  få	  

skabt	  det	  økonomiske	  grundlag	  for	  udstillingen	  og	  at	  få	  etableret	  de	  

mange	  forbindelser	  og	  aftaler	  rundt	  om	  i	  landet	  til	  institutioner	  og	  private	  

ejer,	  der	  skulle	  til.	  

	  

Det	  har	  været	  en	  lang,	  men	  meget	  sikker	  vej	  mod	  målet,	  og	  jeg	  kan	  kun	  

udtrykke	  den	  største	  respekt	  for	  Mikael	  Kristian	  Hansens	  vedholdende	  

både	  faglige	  og	  formelle	  engagement	  også	  i	  denne	  sag.	  

	  

Samtidigt	  glæder	  det	  mig,	  at	  projektet	  her	  endvidere	  er	  blevet	  et	  smukt	  

led	  i	  Teatermuseet	  i	  Hofteatrets	  ambition	  om	  at	  aktualisere	  fortiden	  

gennem	  nutiden	  og	  vice	  versa,	  og	  vor	  bevidste	  bestræbelse	  på	  at	  øge	  

brugen	  af	  det	  righoldige	  materiale	  i	  museets	  egne	  arkiver	  og	  samlinger	  –	  

ofte	  materiale,	  der	  længe	  har	  ligget	  gemt	  væk	  for	  en	  større	  offentlighed	  –	  



og	  bringe	  det	  ind	  i	  nye	  faglige	  og	  formidlingsmæssige	  sammenhænge,	  

hvor	  fx	  traditionel	  teaterhistorisk	  forskning	  og	  formidling	  forbindes	  med	  

nye	  kultur-‐	  og	  mentalitetshistoriske	  perspektiver.	  

	  

Og	  dermed	  vil	  jeg	  ønske	  jer	  god	  fornøjelse	  ude	  i	  foyeren,	  hvor	  der	  venter	  

et	  glas.	  Jeg	  synes	  I	  skal	  styrke	  jer	  med	  det	  –	  og	  I	  må	  gerne	  tage	  det	  med	  

op	  på	  Balkonen,	  hvor	  udstillingen	  befinder	  sig	  hele	  vejen	  rundt.	  	  

	  

Tak	  for	  opmærksomheden.	  

	  

	  


