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 Nyhedsbrev nr 2, februar 2023  

Til foreningens medlemmer 

 

Bestyrelsen vælger her at udsende sit andet nyhedsbrev indenfor kort tid, fordi vi brænder for at oplyse 

alle om at Halsnæs Kunstmuseum netop er blevet begavet med en stor malerisamling af kunstneren James 

Gordon Ogilvie. 

Mange i lokalområdet har et maleri af Ogilvie hængende i deres 

stue, og endnu flere ved godt, hvem kunstneren er, og at han 

boede i den gule gård, Ørkesholm, som ligger umiddelbart inden 

man på Helsingevejen kører ind i Karsemoseområdet. 

I forbindelse med den store Ogilvie-udstilling i Gjethuset i 2015 

fik foreningen Halsnæs Kunstmuseum doneret 20 malerier af 

kunstnerens efterladte. Senere har Halsnæs Kunstmuseum fået 

flere værker foræret af foreningens venner og støtter. 

 Kunstneren ved Ørkesholm 

Kontakten til Ogilvie-familien har gennem årene været trofast, og derfor er det med meget stor glæde, at 

Halsnæs Kunstmuseum har modtaget oplysningen, at vi er udpeget til at overtage den samling af værker, 

der står tilbage efter kunstnerens død for 50 år siden, hvilket omfatter ca 100 malerier og ca 70 tegninger. 

Ingen må være i tvivl om, at det er en meget stor gevinst for ikke 

blot Halsnæs Kunstmuseum, men for hele vort lokalområde, som 

James Gordon Ogilvie var så flittig til at skildre i midten af 1900-

tallet. 

 

Foran foreningen Halsnæs Kunstmuseum forestår en krævende 

opgave i at få bragt den store donation hjem fra henholdsvis 

Belgien og Holland. En opgave som kan koste 10-15.000 kr afhængig 

hvilken løsning, der vælges.  

 Udsigt over Kattegat 

Foreningen er desværre uden de store økonomiske midler og skal derfor forsøge at opstøve personer og 

firmaer, der har mulighed for at bidrage med lidt økonomisk støtte. 

Med optimismen som bedste værktøj glæder Halsnæs Kunstmuseum sig allerede nu til at invitere til en 

fornem Ogilvie-udstilling i Vognporten senere på året. 

 

Med venlig hilsen 

http://www.halsnaes-kunstmuseum.dk/

