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PRESSEMEDDELELSE 

     9.6. 2022 

	 
 
 
”FLERE LEGENDE BØRN PÅ FAABORG MUSEUM!”  
 
 

Faaborg Museum er den meget glade køber af et lille fint og vigtigt maleri af 

Fynbomaleren Peter Hansen, som museet vurderer til at være et selvstændigt 

forarbejde til hovedværket ”Legende børn fra Enghave Plads”. Det er netop blevet 

købt i går aftes på auktion hos Bruun Rasmussens Kunstauktioner. 

	 

Museumsdirektør Anne Højer Petersen fortæller: ”Legende børn fra Enghave 

Plads” er både et hovedværk af Peter Hansen og i dansk kunst i årene omkring 

1900 i det hele taget, og rigtig mange kender maleriet med de legende børn og 

lyset gennem de forårsgrønne blade, selvom de måske ikke kan sætte navn på 

kunstneren. Men Peter Hansen, der en overgang boede nær Enghave Plads i 

København, har skabt flere motiver fra pladsen med dens brogede hverdagsliv. 

Museets nyerhvervelse viser os et mere forskelligartet gadeliv på pladsen, hvor 

der også er gående voksne og en opstillet skoleklasse foruden mindre 

børnegrupper – et mere stilfærdigt liv skildret på større afstand og samlet i 

skyggen af et tættere løvhang. Nyerhvervelsen giver os både et vigtigt indblik i 

Peter Hansens arbejdsmetode, men gør også klogere på de til- og fravalg, der ligger 

bag tilblivelsen af et af Faaborg Museums mest elskede kunstværker. Det er en 

meget stor fornøjelse nu kunne bringe værket hjem til Faaborg og indlemme det i 

museets samling, takket være generøs støtte fra Ny Carlsbergfondet”.  

 

 

Faktaoplysninger 

 

Ny Carlsbergfondet blev oprettet i 1902 af brygger Carl Jacobsen og finansieres 

primært af udbytte af aktier fra Carlsberg A/S. I dag arbejder fondet fortsat med at 

realisere Jacobsens vision om at styrke kunsten i samfundet samt at gøre den 

tilgængelig for det bredest mulige publikum. 

 

Peter Hansen, Enghave Plads, 1906. Olie på lærred. 50x63 cm.  

Foto: Bruun Rasmussens Kunstauktioner. 
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En forårsdag med nyudsprungne lindetræer på Enghave Plads. To småpiger i rød 

og hvid kjole går hånd i hånd over pladsen. I baggrunden stiller en gruppe drenge 

sig op i række foran deres lærer.  

Udstillet på Faaborg Museum, 2018, i særudstillingen “Det maleriske nu – Peter 

Hansen og Martin Bigum”. 

Peter Hansen, Legende børn på Enghave Plads, 1906-08. Faaborg Museums samling. 

Olie på lærred. 109x149 cm. Værket er pt. udstillet på Ordrupgaard i den store 

udstilling om Peter Hansen ”Jeg maler det, jeg ser”, som vises frem til den 4. 

september 2022.  
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