
Pressemeddelelse

Ny forening for Hans J. Wegners møbelkunst. 

Onsdag den 19. februar 2020 blev der afholdt stiftende generalforsamling for Foreningen til 

etablering af et museum for Hans J. Wegners Møbelkunst. 

Ved stiftelsen hos PP Møbler i Allerød deltog Hans J. Wegners døtre, Eva Wegner og Marianne 

Wegner, Gallerist Bo Bjerggaard, Snedkermester Kasper Holst Pedersen fra PP Møbler samt den 

lokale initiativgruppe fra Tønder bestående af Sonja Miltersen, Niels Johannesen, Jens Gade, Peter 

Okholm, Kurt Bucka og Lotte Gotthardsen. 

Foreningen ønsker at fortsætte de gode tiltag, som blev realiseret i tæt samarbejde med Wegners 

døtre i kølvandet på Wegner-året 2014: Folderen ’I Wegners Fodspor’, indvielsen af Wegners 

Plads, opsætning af plade på Hans J. Wegners fødehjem samt indstiftelsen af Wegnerprisen. Alt 

sammen tiltag, der befæster Hans J. Wegners tilknytning til Tønder i tråd med ’Stolegaven til 

Tønder’, som Hans J. Wegner og hans hustru donerede i 1995, og som står permanent udstillet i 

byens vandtårn. 

På den stiftende generalforsamling var der valg til bestyrelsen, hvor følgende blev valgt: Bo 

Bjerggaard, Kasper Holst Pedersen, Jens Gade, Sonja Miltersen, og Lotte Gotthardsen. 

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med formand Sonja Miltersen, næstformand Jens 

Gade, kasserer og sekretær Lotte Gotthardsen. Arbejdet begynder nu med at skaffe finansiering til 

et forprojekt, som skal undersøge, om der er grundlag for at etablere et museum for Hans J. 

Wegners møbelkunst i Tønder. Når finansieringen af forprojektet er på plads, vil bestyrelsen 

ansætte en projektleder i en undersøgelsesperiode på op til tre år. 

Formand Sonja Miltersen udtaler, at man i foreningen ser frem til at komme i gang med arbejdet 

for et museum for Hans J. Wegner i Tønder med håb om en stærk lokal forankring og opbakning:

”I et samarbejde med Wegners døtre er vi i foreningen overbeviste om, at et museum med 

internationalt udsyn kan få stor betydning for Tønder på en måde, som også ville have glædet 

Hans J. Wegner”.   

Yderligere information www.houseofwegner.dk og formand Sonja Miltersen på mail 

info@houseofwegner.dk  eller mobil 20 48 36 08. 

 

           


