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- Designmuseum Danmarks bestyrelse

Adm. direktør Pia 
Bech Mathiesen.

direktør Kjeld von Folsach.

Udstillings- og samlingschef 
Christian Holmsted Olesen, 
medarbejderrepræsentant.

Adm. direktør Kim 
Weckstrøm Jensen.

direktør Johan Adam Linneballe.

Formand: direktør Flemming 
Lindeløv.

Næstformand: Advokat 
Jeppe Skadhauge.

et af de tydelige og håndfaste mål 
som blev opfyldt i 2013 var en 

markant vækst i museets besøgstal. Vi 
nåede 95.000 besøgende trods det, at 
museet er en stor byggeplads. Vi stræber 
endnu højere hvad besøgstallet angår!
Ud over vort navneskifte i 2011 til 
Designmuseum Danmark, en godt 
fungerende og indbydende Café Klint, 
vort velfungerende Designværksted (som 
blev besøgt af ca. 4800 danske skoleele-
ver og studerende) har selvfølgelig nogle 
markante og banebrydende udstillinger 
været årsag til det stigende besøgstal.

I 2013 begyndte den fysiske udskiftning 
af museets gamle tag. Et projekt som 
kun kan gennemføres takket være en 
stor og generøs bevilling fra A.P. Møller 
og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene Formaal. Økonomi og 
tidsplan blev overholdt, indtil vi halvt 
inde i restaureringsprojektet konstaterede 
et for højt blyindhold i de gamle teglsten. 
Arbejdet som skulle have været færdigt 
inden sommerferien 2014 vil nu først 
være tilendebragt ultimo 2014.

bestyrelsens forord
Planen er klar: Vi ved hvad vi vil!

2013 har været et effektivt arbejdsår. Året hvor vi har 
haft rigtigt travlt med at føre mange af de planer, som 
blev formuleret i strategiplan 2013-2016, ud i livet. Det 
er med glæde og stolthed, at vi i årsberetning 2013 kan 
fortælle lidt mere om nogle af hjørnestenene i bestyrelsens  
og ledelsens arbejde.

Bestyrelsen har gennemført 6 bestyrelses-
møder og et heldagsstrategiseminar med 
ledelsen i 2013. Det samme antal møder 
er planlagt i 2014.

Strategiplan 2013 – 2016 er udarbejdet, 
godkendt og kan læses på vor hjem-
meside. Vi ved ganske nøje, hvor vi vil 
hen med Designmuseum Danmark. 
Nogle af de store opgaver som venter 
på at blive løst i de kommende år er 
bl.a. en udskiftning af et gammelt og 
ikke tidssvarende varmeanlæg, en fortsat 
renovering af museets facader, at få 
gennemført den planlagte store nyopstil-
ling af museets samlinger, en fortsat og 
konstant forbedring af museets sikkerhed 
samt sætte turbo på vor interne og 
eksterne kommunikation bl.a. gennem 
de virale medier.

Designmuseum Danmark er under 
konstant forandring. Vi ønsker at skabe 
et åbent, levende og engagerende hus, 
der henvender sig til alle hjørner af dansk 
handel og industri over til den brede be-
folkning og fra unge (vi er specielt stolte 

over, at mange unge studerende kommer 
i vort hus!) til ældre. Designmuseet skal 
være stedet for en vedkommende og 
inspirerende formidling af design i alle 
dets mange facetter. Hos os møder man 
både samtiden og historien, og bliver 
ganske enkelt klogere på, hvordan design 
til alle tider har været med til at forme og 
skabe kvalitet i vores omgivelser. Vi skulle 
meget gerne være det solide fundament, 
som alle øvrige designinteresserede står 
på og som vi i fællesskab udvikler os ud 
fra.

Bestyrelsen arbejder fortsat med at 
efterleve Kulturministeriets anbe-
falinger for god ledelse i selvejende 
kulturinstitutioner. 
 
En stor og varm tak til vore medarbejdere 
for den store indsats i 2013, samt til 
fonde, private, ”Vennerne” og øvrige 
samarbejdspartnere for støtte og godt 
samarbejde i 2013. Vi håber på fortsat 
godt samarbejde i Wegner/Mogensen - 
året 2014.

Af Flemming Lindeløv, bestyrelsesformand

— Forord & Beretning
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Kulturminister Marianne 
Jelved besøgte museet 20. 
august 2013, hvor hun bl.a. 
blev præsenteret for museets 
strategi. På billedet ses hun 
sammen med museumsdirektør 
Anne-Louise Sommer.

Fra venstre: museumsdirektør Anne-Louise Sommer, udstillings- og 
samlingschef Christian Holmsted Olesen, kulturminister Marianne Jelved, 
biblioteks- og forskningschef Lars dybdahl og bestyrelsesformand 
Flemming Lindeløv.

ledelsens beretning

2013 var året, hvor vi for alvor fik sat retning. Vores nye 
strategiplan 2013-2016 blev godkendt af bestyrelsen i 
starten af året – og så er det jo bare med at implementere. 
Vi smøger alle ærmerne op, og tager fat på de både 
udfordrende og spændende opgaver.

Strategiplanen er ambitiøs og 
visionær, og har blandt andet som 

mål, at Designmuseum Danmark skal 
positionere sig blandt verdens fremmeste 
designmuseer i 2020. Det mener vi ikke 
er et urealistisk mål, når man medtænker, 
at Danmark er blandt de førende, hvad 
angår en særdeles veludviklet og interna-
tional anerkendt designtradition. Dertil 
kommer, at Designmuseet har en unik 
og særegen samling – på visse punkter i 
absolut verdensklasse. Med de nye tiltag 
omkring dynamiske, appellerende og 
debatskabende udstillingsprincipper er 
jeg sikker på, at vi kan nå langt.

Besøg på Designmuseet 
I løbet af 2013 har mange lagt deres vej 
forbi Bredgade. Vores besøgsfremgang 
fortsætter, og vi kan konkludere, at vi 

i 2012/2013 har øget besøgstallet med 
mere end 50 pct. Det er meget tilfreds-
stillende. Det er også tilfredsstillende 
at se, at vi kommer i kontakt med nye 
målgrupper, og at andelen af yngre besø-
gende er støt stigende, ligesom andelen af 
internationale besøgende.

2013 bød også på prominente besø-
gende, som da den finske præsidentfrue 
åbnede Kaj Franck udstillingen i april 
i forbindelse med Finlands officielle 
statsbesøg, eller da den sydkoreanske 
premierminister fik flettet et spontant 
søndagsbesøg ind i forbindelse med 
det officielle statsbesøg i oktober – eller 
når hjemlige ministre og politikere som 
kulturminister Marianne Jelved eller 
Folketingets Kulturudvalg i årets løb har 
takket ja til et møde med Designmuseet.

en rejse

Den blandede besøgsskare vi modtager 
på Designmuseet vidner om, at design 
har en høj grad af relevans, og at et 
designmuseum derfor bør rekruttere fra 
en meget bred besøgsskare. 

Vores fysiske rammer
2013 blev særdeles præget af vores store 
tagrestaureringsprojekt, hvor godt 7000 
kvm tegl skal udskiftes på vores hoved-
bygning, museumsfirkanten. Det er A.P. 
Møller og Hustru Chastine McKinney-
Møllers Fond til Almene Formaal, der 
har gjort dette muligt. Projektet er stort, 
for det er ikke ukompliceret at restaurere 
fredede bygninger. Midtvejs i projektet 
i november måned måtte vi ydermere 
konstatere, at de gamle, sortglaserede 
vingetegl, der var under nedtagning, viste 
sig at have et alarmerende højt indhold af 

Af Anne-Louise Sommer, museumsdirektør, adj. professor

— Forord & Beretning
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bly i den gamle glasur. Dette bragte alt til 
standsning og en længere periode, hvor 
behørige sikkerhedsforanstaltninger og 
arbejdsgange skulle beskrives i detaljer, 
fulgte. Men samtidig med alle forhin-
dringerne kan vi heldigvis glæde os over 
et utroligt smukt nyt tag, der etapevis 
kommer til syne og som er resultat af en 
indsats på allerhøjeste håndværksmæssige 
niveau.
 
Fra C.L. Davids Fond og Samling har vi 
modtaget støtte til at istandsætte udstil-
lingssalene i Nordre Fløj i forbindelse 
med nedtagning af den permanente, 
ældre samling, der havde til huse her. At 
få hvidtet lofterne, nænsomt restaureret 
de fredede vægge og få opsat nyt og 
tidsvarende belysningssystem har været et 
meget stort aktiv. 

Vores kerneaktiviteter
Året 2013 dannede ramme om en række 
udstillinger, der på hver sin måde under-
støttede Strategiplan 2013-2016. Kort 
fortalt udstikker strategiplanen følgende 
krav til Designmuseets fremadrettede 
udstillingsplan. Udstillingerne skal være 
forskningsbaserede, de skal bidrage til, 
at vores rige samlinger i højere grad 
aktiveres i form af dynamiske udstillinger 
og de skal forholde sig til de aktuelle 
satsningsområder: Møbler, Mode & 
Tekstil samt aktuelt design. Endelig skal 
udstillingerne gerne udvikles i samar-
bejde med andre museer – nationale såvel 
som internationale.

Udstillingsåret startede med den sidste 
periode af den forskningsbaserede ”Pla-
decovers – Vinylens revival” om et vigtigt 
kapitel i den visuelle kulturs historie fra 
midten af det 20. århundrede til i dag. 
”Post-War British Textiles” var en fin lille 
udstilling, der satte fokus på efterkrigs-
tidens britiske tekstildesign fra perioden 
1952-1972. De udstillede værker var en 
nyerhvervelse og donation fra en britisk 
kunstsamler, og udstillingen rummede 
dermed også et bidrag til fortællingen 
om, hvordan museer erhverver værker, 
og hvordan samlinger grundlægges. 
”Arkitektonisk Stuegang” inviterede et 
antal kunsthåndværkere, designere og 
kunstnere til at skabe stedsspecifikke 
værker, der på hver sin vis reflekterede 

over hvordan kunst møder design møder 
kunsthåndværk, som det gør sig 
gældende på den aktuelle designscene. 
”Kaj Franck – Tema med Variationer” 
var en lille udstilling, der med afsæt i 
en af Finlands største designere satte 
fokus på enkelt og tidløst design, der 
har bidraget til formgivningen af det 
moderne liv. Samtidig var den et godt 
eksempel på et frugtbart samarbejde 
mellem en virksomhed: Finske Iittala/
Fiskars, et museum, den finske ambas-
sade og det finske kulturinstitut i 
Danmark. ”From the Coolest Corner”, 
er en samarbejds- og vandreudstilling 
mellem de nordiske designmuseer, og her 
blev vist eksempler på helt aktuel nordisk 
smykkedesign. Den eksperimenterende 
udstilling ”Udstillingslaboratoriet – 
Hverdagsdesign på 3 måder” blev lavet 
af museets ph.d.-studerende Laura Liv 
Weikop, som del af hendes forsknings-
projekt. I udstillingen blev de samme 
25 designgenstande formidlet på tre 
forskellige måder for at stille skarpt 
på, hvad udstillingsmediet betyder for 
den besøgendes oplevelse. Og endelig 
åbnede vi d. 1. november hele Nordre 
Fløj som ramme om to nye udstillinger. 
En såkaldt semipermanent udstilling 
”Skuffer, skabe og skrin – Hjemmets 
opbevaringsmøbler før og nu”, der viser 
opbevaringsmøbler gennem 500 år fra 
museets egen righoldige samling og SE 
2013, hvor den traditionsrige Snedkernes 
Efterårsudstilling endnu engang vendte 
tilbage til Designmuseet, hvor de har 
udstillet så ofte, men denne gang med 
netop opbevaringsmøbler som gen-
nemgående tema. Sidstnævnte er gode 
eksempler på, hvordan Designmuseets 
ambition om at skabe forbindelse mellem 
kulturarven, traditionen og samtiden kan 
realiseres i engagerende udstillinger, hvor 
fortid og nutid knyttes sammen for den 
besøgende.

Som altid har vi bestræbt os på at 
rammesætte udstillingerne gennem 
events, foredrag og debatarrangemen-
ter, hvor museumsgæsterne møder 
designere, kunstnere, fagfolk og andre 
markante kulturpersonligheder, der 
bidrager til at give nye perspektiver på 
udstillingstemaerne.

Design og læring
Helt centralt i formidlingen står vores 
kompetente og engagerede undervi-
serteam, der består af studerende på 
universitetsniveau med forskellige faglige 
baggrunde og kompetencer. De møder 
rigtig, rigtig mange skolebørn på alle 
niveauer igennem vores inspirerende 
undervisningsprogrammer i regi af 
Københavns Skoletjeneste. I 2013 har 
vi forberedt et nyt tiltag, der ikke bare 
handler om at få fat i skolebørnene i 
skoletiden. 

Fra 2014 vil vi også nå dem efter 
skoletid, og inviterer derfor børn fra 
0.-3. klasse og fra 4.-7. klasse til at ”gå til 
design”. Så nu kan man ikke bare gå til 
fodbold, til ballet eller klaver efter skole, 
men også gå til design. Det sker en gang 
om ugen, hvor børnene introduceres til 
museets samlinger, får lov at tage livtag 
med designprocessen i vores værksteds-
bygning, og endelig kommer ud af huset, 
hvor besøg hos rigtige designere giver et 
indblik i og forståelse for det profes-
sionelle liv og selve designprocessen. Det 
er der stor interesse for, så vi betragter 
det som et pilotprojekt, hvor vi senere 
vil udvikle konceptet til at indbefatte at 
”gå til design” for unge, for voksne – ja 
kort og godt for alle, der har en levende 
interesse i design og den måde design 
bestemmer vores formede omgivelser og 
vores livssituation.

I vinterferie, kulturnat og efterårsferie 
åbner vi op for børn og kreative sjæle, 
der gerne vil designe. Under inspirerende 
supervisering fra vores underviserteam 
arbejdes der for eksempel med fantastiske 
stolekonstruktioner, og det er et velkendt 
syn, at de forældre eller bedsteforældre, 
der tror, de blot skal ledsage børnene, 
meget hurtigt selv sidder og er dybt 
involveret i processen. 

Designmuseum Danmark har haft som 
mission at udbrede godt design siden 
1890. For alle vores aktiviteter gælder, at 
museets oprindelige raison d’être, nemlig 
at være et kulturformidlende videncenter 
og agere interface mellem industri, 
branche, uddannelsesinstitutioner samt 
den almene borger, er et uomgængeligt 
omdrejningspunkt. 

Tak til
Designmuseum Danmark er et stats-
anerkendt specialmuseum, der nyder det 
store privilegium at modtage statsstøtte. 
Men mere end halvdelen af vores budget 
genereres på anden vis. Gennem egne 
indtægter og gennem generøs støtte og 
donationer fra fonde og virksomheder. 
Den støtte er uvurderlig – og den er en 
absolut nødvendig forudsætning for, at vi 
fortsat kan udvikle Designmuseet og leve 
op til vision og mission. 

I 2013 har vi modtaget støtte fra:

A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal
Augustinusfonden
Bikubenfonden
C. L. davids Fond og Samling
dansk Mode og Textil

designmuseets Venner
det finske Kulturinstitut
Fabrikant Christian Frederik Madsens Fond
Fonden C.L. davids Legat for det danske 
Kunstindustrimuseum
iittala
Kulturstyrelsen
Le Klint
Ny Carlsbergfondet
Statens Kunstråd
Sølvsmed Kay Bojesen og hustru erna Bojesens 
Mindelegat 
Udenrigsministeriet

Designmuseet retter en særlig tak til 
vores venneforening ”Designmuseets 
Venner”, der med sin stiftelse i 1910 er 
en af landets ældste. Venneforeningens 
gavmilde donationer gennem tiden 
har muliggjort vigtige erhvervelser til 
samlingerne. 

Sidst men ikke mindst skal der rettes en 
stor tak til alle Designmuseets medarbej-
dere, hvis dedikerede indsats i daglig-
dagen får tingene til at ske, og sikrer, 
at de ambitiøse projekter lander. Og til 
bestyrelsen der loyalt følger vores færd, 
holder os til ilden og udfordrer os til at 
sætte overliggeren højt. Vores hovedbevil-
lingsgiver er Kulturministeriet, og både 
Styrelse og Departement skal have en stor 
tak for en løbende og engageret dialog. 

Museumsdirektør Anne-Louise Sommer i udstillingen 'Wegner - bare een god stol'.
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I kølvandet på den stigende interesse omkring dansk design 
rundt om i verden, følger også en stigende interesse for 
Designmuseum Danmark, og et ønske om at modtage 
af Designmuseet producerede vandreudstillinger, der 
formidler den danske designtradition bredt set til et globalt 
publikum. 

det er interessant at se, at ønsket om 
udstillinger med fokus på dansk 

design rundt om i verden, har ændret sig. 
Det er ikke længere de klassiske udstil-
linger med ikoniske designgenstande, der 
næsten får status af kunstgenstande, der 
er i høj kurs, men derimod udstillinger 
– og gerne interaktive udstillinger – 
hvor fokus ligger på de unikke socio-
kulturelle, politiske og samfundsmæssige 
forhold, der har udgjort klangbunden i 
udviklingen af den danske arv.

Internationale samarbejder
Interessen for at markedsføre dansk 
design i udlandet er ikke kun vores. 
Vi oplever en bred interesse for dette 
fokusområde helt ind i Kulturministeriet. 
Kulturstyrelsen og Departementet har 
i samarbejde med Udenrigsministeriet 
udviklet en internationaliseringsstrategi, 

Vores internationale satsninger

designmuseum Verden 
Af Anne-Louise Sommer, museumsdirektør, adj. professor

i udlandet: Ambassader, kulturinstitutter 
og konsulater, der alle kan tjene som 
værdifulde bølgebrydere, når det gælder 
om at komme ind på et område med en 
for os ukendt kultur, og hvor helt nye 
netværker skal opdyrkes fra grunden. 
Endelig er det også betydningsfuldt 
at knytte tætte bånd til de danske 
virksomheder, der er repræsenteret på de 
oversøiske destinationer, og som både 
kan bidrage med sponsorater, økonomisk 
støtte og brede kontaktflader. 

Kommende udstillinger
Designmuseet har således i 2011-2013 
været på besøgsprogrammer til Brasilien, 
Kina og Sydkorea.
Helt konkret betyder det, at vi nu 
forbereder fælles udstillinger, hvor 
Designmuseets kuratorer i samarbejde 
med de lokale samarbejdspartnere skal 

hvor der er særlig opmærksomhed på 
BRIKS-landene (Brasilien, Rusland, 
Indien, Kina og Sydafrika. I den forbin-
delse har det Internationale Kulturpanel 
valgt økonomisk at støtte Designmuseets 
udvikling af vandreudstillinger om dansk 
design. Dels i form af midler der kan 
støtte udvikling af konceptet, og dels ved 
at facilitere møder med potentielle sam-
arbejdspartnere, hvor repræsentanter fra 
museet bliver inviteret ud på besøgspro-
grammer på de relevante destinationer 
og hvor potentielle samarbejdspartnere 
inviteres på besøg i Danmark. Og begre-
bet samarbejdspartnere favner i denne 
forbindelse bredt. Først og fremmest er 
der selvfølgelig tale om at mødes med og 
indgå aftaler med relevante museer, der 
vil kunne vise udstillingerne. Men det er 
også vigtigt at indgå i gode og frugtbare 
relationer til de danske repræsentationer 

— Forord & Beretning

afstemme rammerne. Vi lægger meget 
vægt på, at vandreudstillingerne bliver 
et fælles produkt, et resultat af et godt 
samarbejde og et frugtbart kulturmøde, 
som begge parter kan lære af. Vi stiler 
mod, at en mindre udstilling åbner i Sao 
Paolo, Brasilien, sommeren 2014 og at 
den efterfølges af en større i 2015, og at 
der åbnes en stor, interaktiv udstilling i 
Seoul, Sydkorea foråret 2015.

Så der er meget at se frem til, og vi 
glæder os til at få lejlighed til at fortælle 
den fantastiske historie om dansk designs 
tradition og ikke mindst designs poten-
tialer i fremtiden. Hvis man betragter 
Danmark som et designsamfund, hvor 
design gør en forskel, og kan bidrage til, 
at livssituationen forandres til det bedre, 
er der i høj grad en god historie 
at fortælle. 

Ofte vokser de koreanske museer ud af store 
virksomheder. dAeLiM museum blev etableret 
i 1996 af daelim Group og har et stærkt fokus 
på design. Museet viste i 2012 en stor og 
velbesøgt udstilling om Finn Juhl.

LeeUM museet i Seoul, Korea ejes af Samsung koncernen 
og navnet er en sammentrækning af Lee, Samsungs stifter 

og museUM. Både hvad angår spektakulær arkitektur, 
smukt udstillingsdesign og imponerende digital formidling 

er LeeUM førende og det var et naturligt sted at besøge på 
designmuseets første research rejse til Seoul. direktør Anne-

Louise Sommer står sammen med Ms. Ahram Kang, der er 
cultural officer på den danske ambassade i Korea.

det centrale indgangsområde i instituto 
Ohtake, Sao Paolo, Brasilien.

instituto Tomie Ohtake 
ligger i Sao Paolo, 
Brasilien og har navn 
efter den japansk 
fødte kunstner 
Tomie Ohtake. Her 
vises skiftende 
udstillinger inden for 
et bredt kunstnerisk 
felt – herunder 
design. det er her 
vandreudstillingerne 
om dansk design skal 
vises i 2014 og 2015.

i november 2013 åbnede NMMCA Seoul, Korea 
(National Museum for Modern and Contemporary 
Art) i et fantastisk kompleks, der består af en gammel 
hospitalsbygning fra 1920’erne og et spændende 
nybyggeri. desværre blev det ikke stedet, hvor vi skal 
udstille, da fokus primært er på kunst.

SeMA (Seoul Museum of Art) har flere afdelinger 
rundt om i byen. i den sydlige afdeling er der fokus 

på kunsthåndværk og design, der præsenteres i 
innovative og eksperimenterende opstillinger. der er 

en lang og fornem tradition for kunsthåndværk - ikke 
mindst keramik - i Korea.
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PLADECOVERS – VINYLENS REVIVAL
11. oktober 2012 - 10. marts 2013

En stor særudstilling om pladecoverets 
grafiske udvikling – fra 1950’ernes tidlige 
lp-covers frem til nutidens revival for 
vinylerne. Med over 400 særligt udvalgte 
covers i tematisk opsætning er det – også 
internationalt set – den første bredt 
dækkende manifestation af lp-coverets 
designhistorie gennem seks årtier. Udstil-
lingen viste pladecoverets visuelle kultur 
og internationale udvikling inden for de 
mange forskelligartede musikgenrer, alt 
dokumenteret med originaludgivelser. 

Parallelt med den digitale udvikling har 
interessen i de senere år for pladecoverets 
æstetik og kulturelle historie været stigende 
hos både de ældre og de unge. Fra 2006 til 
2010 er lp-salget steget eksplosivt. Vinylen 
udgør stadig en brøkdel af musikmarkedet, 
men det er det eneste fysiske musikmedie, 
der har fremgang. 

Udstillingen dækkede tiden fra de tidlige 
billedbærende lp-covers fra omkring 1950 
og frem til nutidens revival for vinylerne. 
I en bred vifte af temaer indkapslede udstil-
lingen de markante øjeblikke i pladeco-
verets udvikling: fra jazzen til den klassiske 
musik og fra rockens mangfoldighed til 
den lette underholdning. Udstillingens 
hovednavne tæller bl.a. Alex Steinweiss, 
Cassandre, Warhol, Peter Blake, Damien 
Hirst og designstudioer som Hipgnosis, 
Stylorouge og Me Company var også 
repræsenteret. Hertil var en særlig sektion 
for dansk coverdesign med repræsentanter 
som Peder Bundgaard, Peter Ravn og 
Hvass&Hannibal.
Med vægt på hovedlinjerne og udviklings-
tendenserne i pladecoverets historie gav 
udstillingen indblik i mediets billedverden 
med talrige temaer om genrernes karakteri-
stika – fra den psykedeliske stil med covers 
fra bl.a. Creams Disraeli Gears og The 
Beatles legendariske Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band til stilikoner som David 
Bowie, Bruce Springsteen, Patti Smith, 
Grace Jones og Björk.

POST-WAR BRITISH TEXTILES
12. januar 2013 - 1. september 2013 

Designmuseum Danmark udstillede 
17 britiske, trykte tekstiler fra 1952 til 
1972, der alle tilhører en gruppe, der 
populært kaldes ’Post-War British Textiles’. 
Tekstilerne er designet i efterkrigsårene, 
hvor Storbritannien blev et af de førende 
europæiske lande inden for tekstildesign 
med fremtrædende formgivere, hvis design 
var til stor inspiration for bl.a. danske 
tekstilkunsthåndværkere. På udstillingen 
vises tekstiler af kunstnere og designere 
som bl.a. Lucienne Day, Marian Mahler, 
Jacqueline Groag, Barbara Brown, Robert 
Stewart, Shirley Craven og Victor Vasarely.

ARKITEKTONISK STUEGANG
28. marts 2013 - 9. juni 2013 

Udstillingen Arkitektonisk Stuegang var en 
samtidskunstudstilling skabt af keramiker 
Karen Bennicke, billedkunstner Kaspar 
Bonnén, glaskunstner Lene Bødker, 
billedkunstner Ruth Campau, arkitekt 
Poul Ingemann, væver Gudrun Pagter 
og billedkunstner Jesper Rasmussen. 
Udstillingens værker reflekterer over rum 
og genstande tilknyttet til de rum, kunsten 
befinder sig i. Udstillingen har tidligere 
været vist på Silkeborg Bad. Til udstil-
lingen på Designmuseum Danmark havde 
flere af kunstnerne skabt nye værker med 
direkte henvisning til de omgivelser, der 
udstilles i.

FROM THE COOLEST CORNER
26. juni 2013 -  15. september 2013 

En stor samlet udstilling af hvad der rører 
sig på den nordiske smykkescene i 2013. 
Efter de succesfulde udstillinger 1995 og 
2001 har Designmuseum Danmark i sam-
arbejde med Röhsska Museet i Gøteborg, 
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og 
design i Oslo og Designmuseet i Helsinki 
skabt en rejseudstilling, der fremviste en 
lang række smykkekunstneres værker, 
skabt til denne udstilling. Alle værker var 
udvalgt af en international jury, og enkelte 
var udvalgt som æresgæster, herunder Kim 
Buck fra Danmark.

SNEDKERNES EFTERåRSUDSTILLING
1. november 2013 -  30. marts 2014

I 2013 blev Snedkernes Efterårsudstilling 
vist på Designmuseum Danmark. Mere 
end 40 designere kom med nye bud på 
fremtidens opbevaringsmøbler.

Snedkernes Efterårsudstillings formål er 
at udvikle og een gang årligt at udstille 
nye og eksperimenterende møbeltyper af 
høj brugsmæssig, håndværksmæssig og 
kunstnerisk kvalitet.

Sammenslutningen fungerer som 
laboratorium for nytænkning i fremtidige 
møbeltyper og koncepter.

- Hovedudstillinger

udstillinger

Udstillingsbillede fra Pladecovers - 
Vinylens Revival.

— Udstillinger, bibliotek & samlinger

SKUFFER, SKABE OG SKRIN – 
HjEMMETS OPBEVARINGSMøBLER 
FøR OG NU
Fra 1. november 2013 

Vi har altid fortalt historier igennem 
måden, vi indretter vores bolig på. Tager 
man en møbeltype som opbevaringsmøb-
let, er det tydeligt at se, hvordan mængden 
af private ejendele gennem tiden er vokset, 
og ikke mindst, hvordan boligkulturen har 
ændret sig. 

Designmuseum Danmark sætter med 
udstillingen ’Skuffer, skabe & skrin’ fokus 
på opbevaringsmøblet gennem tiden – på 
udviklingen af nye møbeltyper i takt med 
tidens ændrede behov.  

I udstillingen vises nedslag i møbel-
historien med en række eksempler på 
møbler, der udmærker sig ved godt 
design, overlegen materialebehandling og 
usædvanlig udsmykning. Samtidig viser 
tegninger og grafisk materiale, hvordan 
processerne forløber fra udviklingen af en 
idé til et færdigt møbel. Her er noget at 
hente for alle, der interesserer sig for godt 
snedkerhåndværk, for møbelhistorie og for 
boligindretning og møbeldesign generelt.

KAj FRANCK - TEEMA MED 
VARIATIONER
6. april 2013 - 29. december 2013

Den finske designer Kaj Franck (1911-
1989) formgav en lang række brugsgen-
stande, der forskønnede efterkrigsårenes 
hjem ikke bare i Finland, men vidt 
omkring. Det var smukt, enkelt og 
funktionelt design, som hurtigt blev 
hvermands eje. Francks livsværk udfolder 
sig mellem unika og masseproduktion, 
mellem det kunstneriske og det indu-
strielle – som et langt tema med talrige 
variationer. Centralt i produktionen står 
det tidløse service Teema. 

- Semi-permanent
udstilling

- Præsentationer

Udstillingsbillede fra
 Arkitektonisk Stuegang.

UDSTILLINGSLABORATORIET - 
HVERDAGSDESIGN På 3 MåDER
4. oktober 2013 - 2. marts 2014

Udstillingen viste design fra hverdagen; 
det design, vi alle kender og holder af, 
men som vi også nogle gange glemmer – 
eller måske ikke tænker på – er ‘design’. 
Men samtidig var udstillingen også et 
eksperiment, en slags laboratorie, hvor 
tre udstillinger om samme emne, med 
de samme genstande, blev formidlet 
på tre helt forskellige måder som en 
3-i-1-oplevelse, for bagefter at åbne 
op for netop publikums og meninger. 
Resultaterne samler vi sammen og 
bruger i vores fremtidige arbejde med 
at optimere udstillingsformidlingen på 
Designmuseum Danmark.
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Hos Kaj Franck er grundformernes 
basale tale som en lang række af 

modulationer, som et gennemgående 
tema med variationer.
Museet viste denne præsentation som 
en hyldest til den store finske formgivers 
design og for at vise hans mangesidige 
virke. Kaj Franck blev sat i perspektiv i 
forhold til inspirationskilder, til samti-
dens finske design og til hans indflydelse 
på den danske formgivningskultur.

Kaj Franck var en af de helt store finske 
designere, der udøvede en markant 
indflydelse på både finsk og nordisk 
formgivning i perioden 1940-1980. Han 
var ansat ved Iittala (1946-50) og Nuu-
tajärvi (1950-1976) som glasformgiver 

kaj franck

Den finske kunsthåndværker og designer Kaj Franck 
(1911-1989) talte igennem formen, med afsæt i en 
enkel geometri, hvor cirklen, kvadratet, trekanten og 
rektanglet trådte i stedet for bogstaver. Og som bogstavernes 
kombinationsmuligheder er næsten uendelige, således er 
også formernes.

Teema med variationer

og som formgiver af keramik ved Arabia 
fra 1946.
Som underviser og siden kunstnerisk 
leder af Konstindustriella Läroverket 
i Helsinki inspirerede han fra 1945 
generationer af kunsthåndværkere og 
designere.

Demokratisk design
Karrieren fik en flyvende start i 
1950’erne, og blev båret frem af den 
begyndende velstand som de nordiske 
velfærdssamfund muliggjorde. Dagsorde-
nen var i høj grad social, og drømmen var 
at skabe den optimale genstand. Dette 
fandt sted gennem en syntese af nytte og 
skønhed. Udgangspunktet var den klas-
siske modernismes funktionelle tilgang til 

formgivningsprocessen, og resultatet blev 
et demokratisk design.
I 1955 modtog Franck den fornemme 
Lunning Prisen, der er blevet kaldt 
kunstindustriens nobelpris.

Kaj Franck – Teema med variationer blev 
tilrettelagt i forbindelse med, at Klint – 
Designmuseets café blev udstyret med 
Kaj Franck-service. Udstillingen blev til 
med midler fra Finlands Kulturinstitut i 
Danmark og Iittala.

Af Anne-Louise Sommer, museumsdirektør, adj. professor

— Udstillinger, bibliotek & samlinger

Som et led Finlands præsidents 
officielle danmarksbesøg lagde 
den finske præsidentfrue Jenni 

Haukio vejen forbi designmuseum 
danmark, hvor hun holdte den 

officielle åbningstale ved Kaj Franck-
præsentationen. designmuseets 

direktør, Anne-Louise Sommer, tog i 
mod præsidentfruen og viste hende 

rundt i museet.

Billeder fra udstillingen Kaj Franck – Teema med variationer.
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Ønsket blev hørt, og i efteråret 2011 
fik museet doneret en samling på 

15 tekstiler, trykt fra 1952 til 1972. Den 
glade giver var Francesca Galloway, der 
i mange år har været en ven af museet. 
Francesca Galloway bor i London, hvor 
hun samler og handler med bl.a. tekstiler. 
Samlingen blev doneret til ære for en 
anden af Designmuseum Danmarks 
mangeårige venner og bestyrelsesmedlem 
i museet, museumsdirektør for Davids 
Samling, fil. dr. Kjeld von Folsach. 
Designmuseum Danmark udstillede 
fra januar til september 2013 de 15 
donerede tekstiler sammen med to andre 
stykker, der tilhører gruppen af tekstiler, 
som med et populært navn kaldes Post-
war British Textiles. 

post-war british textiles

Designmuseum Danmark har i flere år ønsket sig en større 
repræsentation af engelske tekstiler udført i de første årtier 
efter 2. Verdenskrig. Storbritannien var i efterkrigsårene et 
af de førende europæiske lande inden for tekstildesign med 
fremtrædende designere, hvis design var til stor inspiration 
for danske tekstilkunsthåndværkere. 

17 engelske, trykte tekstiler fra 1952 til 1972

I 1951 organiserede den britiske regering 
en national udstilling, ’Festival of Bri-
tain’, der blev vist over hele Storbritan-
nien. Idéen med udstillingen var at støtte 
Storbritanniens bidrag til internationalt 
industrielt design, arkitektur, kunst, 
videnskab og teknologi, med det formål 
at genrejse landets stolthed indadtil og 
udadtil efter 2. Verdenskrig, der havde 
været udmarvende for befolkningen.  

'Contemporary'-stilen
På udstillingen præsenterede Lucienne 
Day (1917-2010) trykket ’Calyx’, der 
blev igangsættende for hendes man-
geårige samarbejde med Heal Fabrics. 
’Calyx’, der vandt adskillige priser, 
og som solgte bedre end noget andet 
tekstil i 1950’erne, blev stilmæssigt en 

stor inspirationskilde for mange andre 
tekstilformgivere. Stilen, der blev kaldt 
’Contemporary’, var inspireret af abstrakt 
kunst, hvor det drejede sig mindre om 
lighed, men mere om former og tekstur, 
repræsenteret af kunstnere som Paul Klee 
(1879-1940), Joan Miró (1893-1983) og 
Alexander Calder (1898-1976).
Foruden Lucienne Day var det kunst-
nere som Marian Mahler (1911-83), 
Jacqueline Groag (1903-85) og June 
Lyons, der arbejdede inden for stilen. 
Det var især firmaerne David Whitehead 
og Heals, der i 1950’erne turde kaste sig 
ud i samarbejdet med de unge designere, 
overbevist om at det var værd at satse på 
godt design.

Af Kirsten Toftegaard, museumsinspektør

— Udstillinger, bibliotek & samlinger

Fra de tidlige 1960’er indtil oliekrisen i 
1973 var den generelle trend inden for 
progressive tekstiltryk stormønstrede 
abstrakte og geometriske mønstre. En 
af de mest anerkendte designere fra den 
tid var Shirley Craven (f. 1934), der også 
var direktør på Hull Traders fra 1963. 
Firmaet blev i 1960’erne et af de ledende 
inden for eksperimenterende designs. 
Shirley Craven’s design ’Shape’, et af de 
udstillede tekstiler, vandt indtil flere priser. 

Billedkunst som inspiration
Op art med sort/hvide geometriske 
mønstre havde stor indflydelse på 
tekstildesign. Stilen toppede i 1965. Én 
af pionererne indenfor Op Art, Victor 
Vasarely (1906-1997), samarbejdede 
med firmaet Edinburgh Weavers, som 

var dygtige til at aflæse tidens trends lidt 
tidligere end andre firmaer. I de svin-
gende 1960’er kom der en ny generation 
af designere fra de britiske kunstskoler. 
Den ny bølge af tekstiler var tæt knyttet 
til bevægelser inden for billedkunst og 
skulptur, og mange opfattede perioden 
som et højdepunkt i britisk tekstildesign.    
Som kontrast til flere af de nye tendenser, 
fx Op Art og Pop Art, så man i England 
en genopblussen af dekorative, historiske 
stilelementer fra Arts & Crafts bevægel-
sen og Art Nouveau – sådan en slags ’fin 
de siècle revival’, men på en ny måde, 
med andre dimensioner og i nye farver. 
Stilen holdt ved indtil ca. 1975 og Evelyn 
Redgrave’s ’Cascade’, et af de donerede 
tekstiler, er et godt eksempel.  

Designmuseum Danmarks samling af 
Post-War British Textiles repræsenterer 
seks forskellige tekstilfirmaer: David 
Whitehead, Edinburgh Weavers, Heal’s 
(Heal and Son), Hull Traders, Young 
Liberty og Conrad Fabrics og 15 forskel-
lige kunstnere: Lucienne Day, Jacqueline 
Groag, Marian Mahler, Barbara Brown, 
Shirley Craven, June Lyons, Robert Ste-
wart, John Piper, Alan Reynolds, Linda 
Harper, Peter Hall, Evelyn Redgrave, 
Peter McCullock, Victor Vasarely og 
Ryman-Conran Studio. 



1918

From the Coolest Corner var en stor 
samlet udstilling af, hvad der rørte 

sig på den nordiske smykkescene i 2013. 
Efter de succesfulde udstillinger i 1995 
og 2001 har Designmuseum Danmark 
i samarbejde med Röhsska Museet i 
Gøteborg, Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design i Oslo og Design-
museet i Helsinki skabt en rejseudstilling, 
der viste en lang række fremtrædende 
smykkekunstneres værker.

Udstillingen viste udvalgt smykkekunst 
fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, 
Island og Estland, og det er på ingen 
måde smykker i traditionel forstand. 
Kunstnerne havde på hver deres måde 
fortolket og udfordret smykkegenren 
og de stereotype opfattelser af, hvad 
nordeuropæisk smykkekunst er. Med 

from the coolest corner

Når de fleste københavnere passerer graffitimalede 
affaldsspande og parkbænke i gadebilledet, er det nok ikke 
smykker, de tænker mest på. Men på udstillingen ‘From the 
Coolest Corner – Nordisk Smykkekunst’, der blev vist 28. 
juni – 15. september 2013, er skraldespande og parkbænke 
blevet motiv på brocher, birketræsstammer er blevet 
omskabt til fingerringe og metalwire er blevet til vedhæng.

et nordisk udstillingssamarbejde 

udstillingen blev der sat spørgsmålstegn 
ved, om man i nutidens internationalt 
orienterede tidsalder stadigvæk kan tale 
om et særligt nordisk udtryk inden for 
smykkedesign, som man tidligere har 
set det.

En jury udvalgte 61 kunstnere til at del-
tage på udstillingen, herunder fem særligt 
inviterede. Danmark var repræsenteret 
af de 7 smykkekunstnere: Josephine 
Winther, Thorkild Harboe Thøgersen, 
Marie-Louise Kristensen, Kaori Juzu, 
Annette Dam, Julie Bach og æresgæsten 
Kim Buck.

I forbindelse med udstillingen blev der 
udgivet en publikation med samme titel, 
redigeret af Widar Halén og udgivet af 
Arnoldsche Art Publishers.

Af Sara Deleuran, praktikant 

— Udstillinger, bibliotek & samlinger
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designmuseum Danmarks strategi 
for perioden 2013-16 skal udvikle 

huset til et dynamisk, åbent, tilgængeligt 
og engagerende hus, hvis aktiviteter 
henvender sig bredt til den danske 
befolkning, til branchen og et voksende 
internationalt publikum. 

Det betyder, at museets udstillingsarealer 
vil blive anvendt helt anderledes i de 
kommende år. Omdrejningspunktet 
bliver få, store, forskningsbaserede udstil-
linger. Museets samlinger og designhisto-
rien skal formidles med afsæt i samtidens 
formgivning og muligheder, idet museet 
skal styrke sin rolle som medskaber af 
fremtidens kulturarv. Og det er museets 
erfaring, at netop inden for den nyere 
tids design har publikum en forhånds-
viden og -interesse, som kan blive en 

den dynamiske 
udstillingsplan
Publikum vil opleve et levende museum, der også på 
udstillingsfronten er under konstant forandring og hele 
tiden bringer nye overraskelser og indsigter. Det er museets 
ambition at sætte en international standard som et 
eksperimenterende og nytænkende designmuseum inden for 
formidling og udstillingsvirksomhed.

indgangsdør til en dybere forståelse af 
fortidens formgivning.

Kronologisk udstilling 1850-2000
Museet vil fremover udstille flere gen-
stande fra sine samlinger, men ikke søge 
at vise dem i en stor sammenhængende 
kronologisk udstilling. Den nuværende 
udstilling af design og kunsthåndværk fra 
perioden ca. 1850-2000 i museets sydlige 
fløj vil dog bevare sin kronologiske 
karakter, men den vil i fremtiden også 
indeholde en række centrale genstande 
fra de ældre samlinger, som kan sætte 
det nyere design og kunsthåndværk i 
perspektiv. Publikums interesse for og 
forståelse af de ældre samlinger vil blive 
vakt gennem det nyere design, som de er 
kommet i museet for at se. 

Semipermanente udstillinger
Museets samlinger fra før 1850 vil ikke 
længere blive udstillet kronologisk. I 
stedet vil en række mellemstore udstil-
linger, som står i 1-3 år, belyse forskellige 
temaer i museets samlinger i en for vor 
tid relevant kontekst. De tematiske 
udstillinger, 2-3 ad gangen, vises i 
museets nordfløj. De kan være meget 
genstandsmættede opstillinger af museets 
samlinger og / eller stærkt formidlede 
undervisningsegnede introduktioner til 
en designproblematik. I 2013 åbnede 
den første temaudstilling om opbeva-
ringsmøblets historie og i 2014 åbner 
udstillingen Øvelse gør mester om 
Klint-møbelskolens afsæt i historien og 
dens betydning for skabelsen af begrebet 
dansk design.

Af Christian Holmsted Olesen, udstillings- og samlingschef

— Udstillinger, bibliotek & samlinger

Store forskningsbaserede 
særudstillinger
Fremover skal museet vise 2-3 omfangs-
rige og dybdeborende særudstillinger om 
året baseret på museets forskning eller 
forskning foretaget i samarbejde med 
udenlandske museer eller fagkolleger 
inden for designområdet. Udstillingerne 
vil have en skarp formidling og skal være 
en engagerende oplevelse for et bredt 
publikum. Den første egenproducerede 
store særudstilling bliver WEGNER – 
bare een god stol, som åbnes i 2014. Den 
efterfølges af Barnets århundrede som er 
udviklet i samarbejde med Vandalorum i 
Sverige og Designmuseo i Finland.

Tre nye permanente udstillinger
Museets strategiplan Designmuseum 
Danmark 2016 har fire faglige fokus-
punkter. Det overordnede satsningsom-
råde er Design på alle skalatrin. Området 
skal bidrage til en dybere og bredere 
forståelse af designs mangfoldighed. Mu-
seets udstillingsvirksomhed vil fremover 
lægge vægt på at formidle, at design er 
en grundlæggende almenmenneskelig 
aktivitet, der fx forbinder det at tegne 
en byplan eller et kulturlandskab med 
formgivningen af en bygning eller en 

belysningskilde. Det udvidede skalabe-
greb betyder ikke, at museet begynder at 
indsamle inden for nye områder som fx 
arkitektur, men at formidlingen af muse-
ets samlinger vil lægge vægt på at forstå 
fx en teske designet af Arne Jacobsen til 
SAS-hotellet som en del af en helhed. 
Formidlingen af den danske designhi-
storie vil lægge særlig vægt på at forstå 
fænomenet som en helhed, der tager sit 
afsæt i den danske samfundsudvikling.

Museets tre andre fokusområder 
vil munde ud i tre nye permanente 
udstillinger:

Dansk Design NU!
Museets vestlige fløj vil blive stedet, 
hvor man kan få en skarpt kurateret og 
forskningsbaseret indsigt i, hvad dansk 
design er i vor tid. Udstillingen skal 
belyse tendenser og temaer inden for hele 
kunsthåndværks- og designfeltet fra de 
sidste 10 år, og den vil løbende ændre sig, 
når den først er sat op.

Fortællingen om Dansk Møbeldesign
Danmark er på designfronten særlig 
kendt for møbelkunst fra årtierne efter 
2. Verdenskrig. Designmuseets fine 

samling af danske møbler fra det 20. 
århundrede skal udstilles som en tæt og 
åben studiesamling i museets sydfløj i 
tilknytning til den permanente krono-
logiske udstilling af det 20. århundredes 
design. Men historien om hvordan den 
danske møbeltradition blev til og fik sin 
anerkendelse, skal også formidles indgå-
ende sammen med studiesamlingen.

Mode og tekstil
I såvel Danmark som internationalt har 
interessen for Danmarks femtestørste 
eksportområde været stor de seneste 
10 år. Tekstil og mode hænger uløseligt 
sammen. Designmuseet har hidtil kun 
vist et meget lille udvalg fra sine rige 
samlinger af dragt og tekstil, men i 2014 
skal museets østlige fløj forvandles til en 
fortættet og dybdeborende udstilling om 
mode- og tekstilhistorie fra 1600 til i 
dag. Udstillingen skal tiltrække nye grup-
per af besøgende og vil formidle mode 
som kvalitetsdesign, der betyder meget 
mere end den flygtighed, der ofte knytter 
sig til begrebet.

Wegnerudstilling 
under opbygning.
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de fortæller om stil og smag, om 
boligindretning og ændrede 

forbrugsvaner igennem tiden. 
Udstillingen ”Skuffer, skabe og skrin 
– hjemmets opbevaringsmøbler før og 
nu” sætter fokus på opbevaringsmøblet 
igennem 500 år – på udviklingen af nye 
møbeltyper i takt med tidens ændrede 
behov. Opbevaringsmøbler fortæller mere 
om os end andre møbeltyper, fordi de er 
beregnet til at rumme vore ejendele, vort 
private liv. De rummer det, der betyder 
noget for os, både det, vi gerne vil vise 
frem og det, vi gemmer. Opbevarings-
møbler har altid røbet, hvilken type liv, 
vi lever: Er vi samlere? Lever vi spartansk 
eller i overflod, repræsentativt eller tilba-
getrukket, i fællesskab eller afsondret? 

Valg og fravalg
Denne udstilling er baseret på museets 
egne righoldige samlinger kun suppleret 
med et enkelt indlån. Der er foretaget 
et stramt udvalg på ca. 70 enheder 

skuffer, skabe og skrin

Møbeludstillinger kan være mange ting: De kan belyse en 
bestemt periode eller en designer, et bestemt materiale eller 
en særlig møbeltype; men for dem alle gælder, at møbler 
fortæller historie. 

Hjemmets opbevaringsmøbler før og nu

blandt samlingens langt mere end 200 
opbevaringsmøbler. Fravalgene blandt 
de mange pragtfulde møbler var meget 
svære, men nødvendige, møblernes 
størrelser taget i betragtning. Møbeltypen 
chatol er således kun repræsenteret i få 
eksemplarer og ved et modelmøbel, og 
Kaare Klints store opbevaringsmøbler fik 
lov at blive i det rum i museet, som er 
viet til hans værk. Det samme gjaldt Art 
Nouveau periodens pragtmøbler, som har 
en ideel ramme i deres eget rum. Ved en 
særlig skiltning, et udlagt spor, kan publi-
kum selv efter besøg i udstillingen søge 
beslægtede møbler i resten af museet. 
For at opnå den nødvendige diversitet 
i udvalget når en så lang kronologi skal 
belyses, er det valgt at opstille en del af 
de mindre møbler på hylder, i ”etager”. 
På den måde kan man opleve dem i 
en visuel sammenhæng hvor forskellig 
stil, dekorationer og udtryk let kan 
sammenlignes.

Udstillingens spor
I udstillingen følges flere spor sidelø-
bende. Hovedsporet er det kronologiske, 
hvor møbeltypernes udvikling igennem 
de ca. 500 år illustreres. Den følges fra 
senmiddelalder og renæssance, hvor 
ejendelene var få, og opbevaringsbehovet 
kunne dækkes af en kiste og måske et 
skrin og et lille vægskab, til man i det 17. 
årh. introducerede de store skabe. I det 
18. årh. opstod et behov for en række 
specialiserede møbeltyper. Det vises bl.a. 
i store skabe og kommoder til linned, 
tøj og dækketøj, sekretærer og chatoller, 
bogskabe og reoler, samt barberkommo-
der og servanter til personlige hygiejne-
artikler etc. Vort behov for specialdesig-
nede møbler, der skal opfylde bestemte 
opbevaringsformål, er blot steget lige 
siden. Nye typer kommer hele tiden til, 
tænk blot på buffeter, skænke, syborde, 
skriveborde, barskabe. Nogle møbeltyper 
forsvinder igen efter en tid.

Af Ulla Houkjær, museumsinspektør

— Udstillinger, bibliotek & samlinger

Nybrud
I begyndelsen af det 20. årh. skete der 
et radikalt nybrud i boligindretningen, 
da en række arkitekter, blandt dem 
Kaare Klint, satte sig for at gå næsten 
videnskabeligt til værks for at skabe de 
rette møbler til hjemmet ved konsekvent 
at opmåle hvor meget plads, ejendelene  
fyldte. Bevægelsen var bl.a. motiveret af 
den mindre plads, der blev til rådighed 
i byernes lejlighedsbebyggelser. I stedet 
for en mængde fritstående møbler i 
forskellige størrelser, forsøgte man at 
skabe sektionerede opbevaringsmøbler i 
harmoniske og funktionelle dimensioner, 
der kunne indbygges. Børge Mogensen 
og Grethe Meyers Boligens Byggeskabe 
fra 1957 står som symbol på idéen om det 
funktionelt designede, indbyggede skab.

Materialesporet
En andet spor i udstillingen er materia-
lebetonende. Nu som før bliver en ny 
møbeltype, der introduceres også straks 
et prestigemøbel – et møbel, man ofrer 
noget særligt på i materialevalg og ud-
smykning. I udstillingen vises en række 
eksempler på møbler, der udmærker sig 
ved godt design, overlegen materiale-
behandling og avanceret udsmykning. 
Det er især denne møbelkategori, som 
gennem tiden er indsamlet til museet 
i overensstemmelse med ønsket om at 
indsamle det smagsdannende, gode 
og forbilledlige design. En mindre 
kategori af udstillingens møbler falder 
i gruppen deciderede luksusmøbler, 
hvor der næsten ingen grænser er for 
den håndværksmæssige finesse og det 
eksklusive materialevalg, der er ofret på et 
møbel. Et eksempel er David Roentgens 
eksklusive chatol fra ca. 1770 eller Emile 
Gallés dameskrivebord fra ca. 1900.  

Materialesporet følges også op på en 
anden måde i et materialebord udført af 
Teis Abrahamsen. Her kan publikum selv 
håndtere træprøver og sanse duftbehol-
dere med træspåner af forskellige arter. 

Andre temaer
Andre spor, der som undertemaer flettes 
ind i fortællingen, er begrebet bære-
dygtighed, omsat i materialebesparende 
konstruktioner, som f.eks. Louise Camp-
bells Henslængt klædeskab fra 2000 eller 
Carlo Wolfs skab ZIP fra 2002.  Møblet 
som en konceptuel kunstgenstand er en 
anden kategori, helt originalt udtrykt 
bl.a. i Lorenz Frølichs tegningsskab, ”Det 
skæve skab” fra ca. 1882.

Udstillingen ledsages af en mindre 
monografi på 72 sider. 



2524

Matisse-papirklippene er blandt 
klenodierne i museets samlinger, 

og der er altid bud om at låne dem til ud-
stillinger på andre museer i både Europa 
og resten af verden. Senest har vi haft 
dem på Thyssen Bornemisza Museum i 
Madrid (2012-2013) og i Nordfrankrig 
i Matisse’s fødeby, Le Cateau Cambresis 
(2013)

Der er rigtig mange forhold, der skal 
tages højde for, og der udrulles et større 
arbejde for mange parter, når værkerne 
skal rejse.

Det farvede papir er følsomt over 
for både lys og skift i klima (fugt og 
temperatur). Derudover er de udklippede 
fragmenter kun punktvis opklæbede med 
den fra Matisse’s hånd oprindelige lim. 
Værkerne skal derfor altid opbevares og 
transporteres liggende eller i en vinkel 
på max 30 grader, og når de har været 

matisse pÅ rejse

Vi har i alt 3 smukke originale papirklip på 
Designmuseum Danmark. Papirklippene har museets 
daværende direktør, Erik Zahle købt direkte af monsieur 
Matisse i hans atelier i Vence i 1950. Aftalen om købet 
er dokumenteret i form af en venskabelig korrespondance 
mellem de to parter i løbet af vinteren 1950. 

udstillet i en periode, skal de ”hvile” i 
mørke i mindst tilsvarende tid for at 
beskytte farverne.

Før afrejse har en papirkonservator 
udarbejdet grundige tilstandsrapporter 
og Møbeltransport Danmark har special-
bygget en klimakasse, som er foret med 
flere typer skum for at beskytte under 
transporten. Udlånet til Madrid udvik-
lede sig til at omfatte stort set alle de 
udfordringer mht. transporten, man kan 
komme ud for at skulle tage stilling til. 
Ved dette udlån valgte vi at lade kassen 
med værker transportere i Møbeltrans-
port Danmarks klimakontrollerede bil 
hele vejen til Madrid, for at kunne følges 
sammen med to store værker fra et andet 
dansk museum. Transporten med bil til 
Madrid tager fire døgn, fordi alle stop 
undervejs kun må gøres hos autoriserede 
samarbejdspartnere, hvor bilen kan 
parkeres på aflåste, overvågede anlæg. 

Vores egen kurér rejser med fly til 
Madrid, for at stå klar på museet, når 
bilen ankommer. I dette tilfælde ankom-
mer værkerne til Madrid ultimo oktober 
2012 midt under store demonstrationer 
i byen. Museet ligger midt på pladsen 
med demonstrationerne, så tidligt om 
morgenen må kureren konferere med 
det spanske politi på gaden, om hvorvidt 
vores bil overhovedet kan komme ind 
til museet. Det er det ikke – de kan få 
lov til at køre ind i et tidsrum på ca. 30 
minutter. Transporten ankommer præcis 
som aftalt, bakker ind til museet under 
stort politiopbud og ud igen næsten lige 
så hurtigt. En susende kort visit af de 
altid punktlige og pålidelige ”helte” fra 
Møbeltransport Danmark.

Ved ankomst skal værkerne stå i deres 
”nye” klima i mindst 18 timer, før kassen 
åbnes. Udpakningen sker derfor først den 

Af Christina Collet Hvolgaard, bibliotekar i Arkiv for Dansk

— Udstillinger, bibliotek & samlinger

følgende dag sammen med den udstil-
lingsansvarlige, en lokal konservator, 
værkernes kurér samt en gruppe fra den 
lokale transport- og kunsthåndterings-
agent. Værkerne gennemgås i henhold til 
den medbragte tilstandsrapport, hænges 
op og sikres på deres pladser i udstillin-
gen. Lysstyrken på værkerne kontrolleres 
ligeledes, før kureren forlader museet 
med vished om, at alle krav om udstil-
lingsforholdene er imødekommet.

Godt tre måneder senere skal værkerne 
retur igen. Denne gang køres værker og 
kurer så af det spanske transportfirma 
og en af deres lufthavns-agenter til 
cargo-modtagelsen  ved lufthavnen i 
Madrid. Her vejes og tjekkes kassen, før 
den monteres, så den er klar til at blive 
kørt ud til flyet. 

Transportagenten følger kassen med 
værkerne ud til flyet med en såkaldt air-
ground tilladelse. Når agenten melder alt 

ok, boarder kureren som den sidste pas-
sager. I Kastrup modtages vi tilsvarende 
af Møbeltransport Danmark ved gaten 
og kører straks til cargo-modtagelsen for 
at tage imod kassen. Klimabilen holder 
klar, og efter en halv times transport 
gennem byen kan vi trygt stige ud foran 
porten til Designmuseum Danmark. 
Matisse venter her endnu ca. 18 timer i 
kassen, før vi letter på låget og kan bære 
værkerne på plads.

Papirklippene har nu hvilet sig ”hjemme 
i mørket” i næsten et år, og ”L'esquimau” 
og ” Le panneau au masque” er klar til at 
rejse afsted til en stort anlagt udstil-
ling med Matisse på Tate i London og 
derefter direkte videre til MoMA i New 
York i perioden marts 2014 – februar 
2015. Allerede nu er også deres videre 
færd ved at blive planlagt; Rom bliver 
næste destination i 2015.

På gensyn.
Matisse papirklip.
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bibliotek

Designmuseets Bibliotek er brugernes nationale bibliotek 
for design. Det opsøges af elever, studerende og lærere fra 
håndværks- og designskoler og gymnasiale uddannelser, 
af kunsthåndværkere, scenografer og billedkunstnere, 
forskere og studerende fra forskellige universitetsfag – af 
museumsfolk, skribenter, private samlere og handlende, 
den tyveriramte og den alment interesserede – fra ind- og 
udland. Hvordan kan de vide, hvad vi har, og hvordan 
kan de finde frem til det? 

i biblioteket tager vi alle forespørgsler 
alvorligt, og vi gør os umage for at 

betjene vore brugere på netop dét niveau, 
hvor deres informationsbehov er. 
Franske sko fra 1700-tallet er et eksempel 
på et emne for både en nutidig mode-
designer, en scenograf, en historiker, 
en skønlitterær forfatter, en elev fra 
fodtøjslinjen på Teknisk Skole, en mode-
historiker, en konservator, en moderne 
kurator og kulturformidler. Men deres 
behov er forskellige. Måske kan de 
bruge de samme billeder. Men nogen 
kan måske nøjes med en gengivelse af 
tegninger eller fotografier, andre har brug 
for detaljetegninger med tydelig angivelse 
og beskrivelse af snit, materialer, farver 
og den anvendte teknik. Nogen skal 
bruge samtidens kilder, dvs. de originale 
kobberstik med beskrivelsen af skoene fra 

tidens modejournaler – på originalspro-
get fransk. Nogen har brug for ganske få, 
men velvalgte ord på dansk. Nogen skal 
bruge litteraturhenvisninger til videre 
studier. Nogen skal bruge beskrivelser og 
anmeldelser til antropologiske, kritiske 
eller teoretiske studier af køn, roller, 
seksualitet, økonomi og identitet. Skal 
informationerne bruges til en enkelt 
fodnote? Eller som grundlag for en seme-
steropgave eller en afhandling? – eller til 
en trendmappe for den næste forårskol-
lektion? Under alle omstændigheder: en 
af bibliotekets fornemste opgaver – også 
i 2013 – er hjælp til brugerne i deres 
søgning efter ”alt muligt og mærkeligt”.  

Facelift af læsesalen 
Med henblik på en endnu større 
publikumsappel og på funktionelle 

forbedringer til glæde for både brugerne 
og personalet har et facelift af læsesalen, 
dens fremtoning, udstyr og bogtilbud, 
haft høj prioritet i de senere år. I forbin-
delse med bibliotekets hårdt tiltrængte 
digitale chip-registrering af bogsamlingen 
i 2012, fik læsesalen så det nye matsorte 
udlånsmøbel, som straks møder lånerne 
ved indgangen. 

Usvækket stor popularitet – 
arrangementerne 
Arrangementer og gå-hjem-møder på 
læsesalen nyder usvækket stor populari-
tet, og profilen er videreført med både 
introduktioner til udvalgte emner i 
bibliotekets samlinger, interne persona-
learrangementer og Mød designeren. Et 
særligt spor, der blev udlagt i 2012 er 
også fulgt op i 2013: forfatterne til nye 

Af Lars Dybdahl, biblioteks- og forskningschef

— Udstillinger, bibliotek & samlinger

danske designbøger fortæller om deres 
bogprojekter. Samtidig har biblioteket 
indledt et tværgående samarbejde om 
arrangementer med beslægtede institu-
tioner. Samtlige arrangementer har været 
meget velbesøgte. 

To bogudgivelser blev præsenteret: mode-
forskeren, adjunkt, ph.d. Marie Riegels 
Melchior introducerede 1. februar til sin 
nye bog om Dansk mode (2013), et ar-
bejde baseret på hendes ph.d. afhandling, 
og designhistorikeren, dr. phil. Mirjam 
Gelfer-Jørgensen fremlagde essensen af 
hendes seneste publikation: Japanisme 
på dansk (2013). Dette arrangement 
fungerede samtidig som en tematisk 
introduktion til emnet i bibliotekets 
samlinger. 

Møderne med designere blev indledt 
20. marts med tekstilkunstneren Astrid 
Krogh, og 22. maj  fortalte smykkekunst-
neren Mette Saabye om sin produktion 
og smykkekunstnernes situation i dag. 
På Kulturnatten 11. oktober var 
bibliotekets profil designeren Sara 
Vinther Martinsen, der som leder af 
Søren Roses tegnestue introducerede til 
firmaets projekter. Den 6. november gav 
billedkunstneren Martin Bigum indblik 
i sin billedverden og sin brugskunst: 
bøger, plakater, tøj m.m. Den 27. 
november præsenterede designfirmaet 
OeO, Thomas Lykke & Anne-Marie 
Buemann deres produkter, strategier og 
kvalitetskriterier.  

Biblioteket samarbejdede med Statens 
Værksteder for Kunst om to arrangemen-
ter, hvor biblioteks- og forskningschef 
Lars Dybdahl fungerede som mediator 
i værkstedsmiljøet: 4. april med den 
schweiziske designer Carlo Clopath, 
og 24. oktober med den sydkoreanske 
designer Sanghyeok Lee.  

Fremtidsinvestering i nye brugere – de 
studerende 
At fastholde og udvide dialogen med de 
uddannelsessøgende og de mange uddan-
nelsesinstitutioner i designfeltet har af 
biblioteket, ligesom i de senere år, været 
høj prioritet i 2013. Det har indebåret 
introduktioner til brugen af læsesalen 

og til det nye digitale udlånssystem, og 
med ekstraordinær brugerservice som 
et af bibliotekets kerneværdier er den 
individuelle studerende blevet rådgivet 
og betjent med samme entusiasme som 
de øvrige lånere. I alt har 40 grupper af 
studerende modtaget introduktion til 
brugen af biblioteket. Plakatsamlingen og 
Arkiv for Dansk Design har på lignende 
måde været centrum for designhistoriske 
introduktioner til temaer i plakatmediet 
og designskitsen.   

Afdelinger under Københavns Tekniske 
Skole har modtaget specialintroduktio-
ner, ligesom blandt andre mode- og teks-
tilskoler, Kea Design, DIS-studerende, 
designstuderende fra Kunstakademiets 
designskole, fra Københavns Universitet 
og Syddansk Universitet.  

Nye initiativer – billedbase og 
Brasilien-udstilling
I forlængelse af et internt strategi-
seminar i museet og af bibliotekets eget 
årlige seminar er der taget initiativ til et 
samarbejde på tværs af museets forskel-
lige afdelinger om et meget publikums-
orienteret billedbaseprojekt: en visuel og 
tematisk struktureret præsentation i et 
attraktivt visningsformat af repræsenta-
tive highlights fra de forskellige samlinger 
i museet, forsynet med præsenterende 
tematekst og en tekst til hvert billede 
(dansk/engelsk). 

I efteråret blev bibliotekets leder udpeget 
som kurator for en introducerende 
udstilling om dansk design på Instituto 
Tomie Ohtake i Sao Paulo, en udstilling 
med omfattende økonomisk support fra 
Kulturstyrelsen og med sponsorstøtte 
fra Novo Nordisk, Dinesen og Mærsk. 
Udstillingen med emnet Danish design: 
Masters & Icons åbner i august 2014.    
   
Bogsamlingen 
Automatiseringen af bogudlånet i 2012 
danner basis for det videre arbejde med 
den digitale chip.
Det blev fortsat i 2013 og vil ske 
fremover, således at hele bogsamlingen 
og alle de nye bøger bliver løbende 
registreret. Antallet af katalogiseringer af 
bogligt materiale er atter steget i forhold 

til det foregående tal, fra 1051 i 2012 til 
1070 enheder i 2013. I 2013 er gjort en 
omfattende særindsats for bogpleje med 
blandt andet kasser til store og skrøbelige 
bind, samt nyindbinding, reparation og 
rensning. 

På hjemmesiden synliggøres bibliotekets 
tiltag og anskaffelser ligesom de meget 
forskelligartede eksempler på Månedens 
fund i samlingerne.
 
Arkiv for Dansk Design & grafiske 
særsamlinger – omemballering, Ole 
Bering og pladecovers
Året har været præget af mange ekspe-
ditioner og besøg, hvilket har medført 
håndtering af store mængder tegninger 
og enheder i de forskellige dele af 
samlingerne – heriblandt kan registre-
ringen af flere arkiver samt påbegyndelse 
af registrering af ca. 400 pladecovers 
indkøbt i forbindelse med pladecover-
udstillingen i 2012-13 nævnes. Hen-
vendelserne vedrørende fotografiske 
gengivelser hos museets fotograf, Pernille 
Klemp, har været talrige, ligesom antallet 
af forespørgsler om eksterne udlån, 
forberedelsen af disse og kurerrejserne i 
forbindelse hermed fortsat er stigende.   
Første fase af et planlagt forløb over to 
år er realiseret i 2013: hele den danske 
samling af enkelttegninger, Danske 
kunstneres Dekorative Tegninger og 
Tryksager, er blevet omemballeret. I 2014 
planlægges med en tilsvarende udskift-
ning for samlingerne af ældre stik.  
I 2013 er der i alt tilført 250 enheder til 
databasen over samlingerne i Arkiv for 
Dansk Design med grafiske særsamlinger 
(Et arkiv = en enhed uanset størrelse).

I 2013 er antallet af besøgende steget – 
ligesom der har været et stigende antal 
forespørgsler og ekspeditioner i forbin-
delse med bogudgivelser og kommende 
udlån til udstillinger om bl.a. Finn Juhl 
og andre møbelarkitekter, Grethe Meyer, 
Henri Matisse og Asger Jorn.

Plakatsamlingen
Ligesom Arkivsamlingen oplever 
Plakatsamlingen en markant voksende 
popularitet hos publikum. Henvendel-
serne fra ind- og udland var også i 2013 
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talrige, og fotobestillingerne mange. 
Jævnlige gruppebesøg med uddannelsesø-
gende har udviklet sig til normen. Blandt 
de besøgende institutioner var Teknisk 
Skole, Designstudiet ved Syddansk 
Universitet, Kolding, Designfaget Design 
og Hverdagskultur ved Københavns Uni-
versitet, DIS (amerikanske studerende) 
samt Konserveringscentret i Vejle.  
Plakatsamlingen har ikke i årtier været så 
velorganiseret i opbevaringsforholdene, 
som den er nu. Der arbejdes fortsat 
på at optimere opbevaringsforholdene 
for samlingen og dermed sikre optimal 
opbevaring og lettere håndtering. Aftalen 
med AFA JCDecaux om plakatdonatio-
ner er videreført i 2013.

Furnitureindex – møbelgrupperne og 
fabrikkerne dokumenteres 
Møbeldatabasen Furnitureindex har 
fortsat sin kvalitetsudvikling i form af 
nye billeder af høj kvalitet og mange nye 
poster, primært inden for perioden 2010-
13. Blandt designerne kan nævnes Mads 
Kjædegaard, Niels Gammelgaard, Rikke 
Frost, Christina Liljenberg Halstrøm, 
Susanne Grønlund og KiBiSi, blandt 
fabrikkerne Globe Zero 4, Engelbrechts, 
Bolia, Hay, Fredericia Furniture og Space 
Copenhagen. Alle udstillede møbler på 
Snedkernes efterårsudstilling 2012 og 
2013 er blevet tilgængelige i indexet. 

Foruden indexets talrige designerbio-
grafier er de planlagte nye dimensioner 
nu også i deres realisering: fortegnelser 
over de vigtigste danske møbelgruppers 
udstillinger siden 1980 samt en oversigt 

med karakteristikker af de væsentligste 
danske møbelfabrikker. Fortegnelsen 
over møbelgrupperne vil blive oversat til 
engelsk og være tilgængelig i 2014. 

Møbelgruppen af 1983, Snedkernes 
Efterårsudstilling, OCTO og Kropshol-
der er blevet dokumenteret, og der er 
indsamlet materiale til udarbejdelse af 
Planken Ud og Sidste Skud på Stammen. 
I sammenfattende tekster, bl.a. på basis 
af interviews med møbelgruppernes 
medlemmer, skabes der nye erkendelser 
og indsigt i de seneste årtiers danske mø-
belhistorie, hvis mangfoldige underskov 
af initiativer har drevet udviklingen af 
det eksperimentelle danske møbeldesign 
frem siden Københavns Snedkerlaugs 
legendariske udstillinger stoppede i 
1966/69. Det indsamlede dokumenta-
tionsmateriale består af en omfattende 
række persondata, kataloger, fotografier, 
artikler m.m., der nu også vil være til 
glæde for bibliotekets brugere. Adskillige 
møbeldesignere har i denne proces done-
ret deres arkiver til biblioteket. Research 
er påbegyndt vedr. fabrikkerne og flere 
karakteristikker er under udarbejdelse. 

Antallet af besøgende på www.furni-
tureindex.dk i 2013 lå i alt på 94.872. 
Sammenlignet med 2012 betyder det en 
stigning på 7.000 besøgende.

Andre tal 2013:

Antal besøgende på læsesal: 6.970.

Arkiv for dansk design: det estimerede 
antal tegninger, der er beset i forbindelse 
med ekspeditionerne i 2013, er ca. 2.000 
stk

Antal besøgende i Plakatsamlingen: ca. 250

Foto fra arrangement på 
biblioteket.

Martin Bigum: "Mine plakater".

Bogsamlingen 
Af bogsamlingens tilvækst på 1070 
katalogiserede enheder i 2013 er de 
420 egenfinansierede anskaffelser over 
annuum. Bibliotekets løbende vitale 
kontakter til andre lignende biblioteker 
og institutioner har udmøntet sig i både 
gaver og bytterelationer, i alt er herigen-
nem tilført 650 enheder, samt en række 
museale periodika. Også bibliotekets 
målbevidste engagement i modedo-
kumentation har beriget samlingerne 
med omfattende arkivalsk materiale fra 
primært modemesser, heriblandt trend-
mapper fra det svenske herremoderåd. 

Blandt de institutionelle givere til 
bogsamlingen er Ny Carlsberg Glyp-
toteks Bibliotek, Guldsmedefagets 
bibliotek samt organisationen Danish 
Crafts. Møbelfabrikantforeningen har 
skænket et omfattende bogligt materiale 
fra foreningens bibliotek, og Ry Møbler 
har givet en lang række varekataloger 
(møbler). Initiativerne i Furnitureindex 
førte i 2013 til betydelige donationer af 
arkivalsk materiale fra møbelgrupperne 
OCTO og Kropsholder. Grafisk designer 
Johan Adam Linneballe har fra sit firma 
Scandinavian Brandings arkiv doneret 
en værdifuld samling af primært danske 
designmanualer samt talrige bøger inden 
for især feltet visuel identitet.   
 
Privates interesse for at donere til 
biblioteket har som altid været et vigtigt 
tilskud til den årlige vækst. Blandt 
giverne af bøger, udstillingskataloger, va-
rekataloger, tidsskriftsnumre, scrapbøger 
og arkivalsk materiale m.m. var i 2013 
Anne Bissonnette, Knut Astrup Bull, 
Lene Bødker, Michael von Essen, Lisbet 
Friis, Susan Holm, Gunnar Jakobsen, 
familien Jerichow (Gentofte), Bodil 
Kjær, Ingelise Kofoed, Svend Ravnkilde, 
Jørgen Stephensen, Maggie Taft, Sara 
Voigt og Ulla Lund Petersen. Til giverne 
hører også ansatte og tidligere ansatte i 
biblioteket og museet, blandt dem har 
Søren Nordhausen skænket sin store 
samling af tidsskiftet Face. 

Arkiv for Dansk Design & grafiske 
særsamlinger
Erhvervelserne til denne del af bibliote-
kets samlinger har været i form af gaver 
fra primært designere: Bruno Ingemann 
har doneret yderligere materiale inden 
for hans arbejde som grafisk designer, de 
industrielle designere Hanne Dalsgaard 
og Christina Halskov har overgivet 
samlingerne en væsentlig række af 
renderings og skitser til deres produkt-
design. Sammen med en større samling 
af plakater har grafikeren og fotografen 
Eli Ponsaing skænket en række bogpa-
pirer, møbelsnedkertegninger af Günter 
Wizeling er blevet overdraget arkivet af 
Siegfried Malle og kunstneren Martin 
Bigum har doneret en række grafiske 
designs. Yderligere er erhvervet enkelte 
pladecovers, der supplerer de mange 
pladecovers, der blev indkøbt i 2012 op 
til pladecover-udstillingen.  
Yderligere er indgået flere aftaler om 
afleveringer til Arkivsamlingen, bl.a. med 
det grafiske designfirma Kontrapunkt 
(Visuel identitet og designprogram-
mer) og Kunstakademiets Designskole 
(Tegninger, akvareller m.m. fra skolens 
ældste tid).

Plakatsamlingen
Gaver og udvælgelser fra årets mange 
tilsendte plakater har i 2013 givet en 
samlet forøgelse af registrerede plakater 
på ca. 430, heraf 58 fra forlæggeren Jarl 
Borgens tidligere modtagne plakatsam-
ling. Årets hoveddonation er modtaget 
fra grafikeren og fotografen Eli Ponsaing, 
en samling af primært udstillingsplakater 
til egne og andres udstillinger. Blandt 
de øvrige donationer må fremhæves 
12 plakater af plakatdesigneren Mads 
Berg og 23 plakater fra Agnete Nygård 
Henriksen. Vigtige eksempler på 
mellemkrigstidens norske og tyske 
plakat er erhvervet fra grafisk designer 
Johan Adam Linneballes betydelige 
plakatsamling.

— Erhvervelser

Læsesalens nye loungeområde med tidsskrifter 
og Bunny-stolene designet af iskos-Berlin for 

Normann Copenhagen, 2011.
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Forskningen ved institutionen er det 
bærende grundlag for virkeliggørel-

sen af museets vision om at aktualisere 
samlingerne og gøre dem vedkommende 
for det store publikum gennem nye for-
midlings- og udstillingskoncepter. I pagt 
hermed har forskningen i det forløbne år 
dannet basis for museets arbejde med at 
eksponere design i et bredt kulturelt og 
samtidsengageret perspektiv.

Museets forskning sigter både mod 
udvidede erkendelser i designs historiske 
dybde og i det 21. århundredes design-
tendenser i Danmark og udlandet. Forsk-
ningen beriges gennem udvikling og 
deltagelse i forskningsfaglige netværk og 
gennem samarbejde med designere, er-
hvervsliv og uddannelsesinstitutioner. På 
baggrund af det udvidede designbegreb, 

forskningen – publiceringerne

Forskningen på Designmuseet lever op til det 
almene forskningsbegreb, som det defineres i 
Kulturministeriets udredning (2008) og i henhold til 
OECD’s grundkategorier, som formuleret i Frascati-
manualen. Et vigtigt bidrag til museets forskning er 
forskningsformidlingen, som i 2013 er udmøntet i 
udstillinger, katalogudgivelse, artikler og anmeldelser samt 
i undervisningsforløb, foredrag og arrangementer med 
blandt andet præsentation af ny forskning på museet. 

der også inkluderer kunsthåndværket, 
rummer spektret både grundforskning, 
anvendt formidlingsorienteret forskning 
samt udviklingsarbejde.

I pipelinen: den store bog om 101 ikoner 
i dansk design 
Et vigtigt forsknings- og formidlingspro-
jekt har været i fælles fokus i 2013: den 
store bog om 101 ikoner i dansk design, 
skrevet af ca. 30 danske designforskere 
og designformidlere, heriblandt museets 
forskere og redigeret af museets biblio-
teks- og forskningschef. Bogen udgives i 
oktober 2014 på Strandberg Publishing, 
og har modtaget meget omfattende støtte 
fra fonde og erhvervsliv. 

Bogen imødekommer et stort behov i 
Danmark og udlandet for ny viden om 

dansk designkultur, både i det store 
historiske overblik og i dybden med 
det enkelte produkt. Med fokus på 
de historiske og nutidige highlights, 
der frem for nogen placerer dansk 
formgivningskultur i en stærk position 
i den globale designkultur, er den 
gennemillustrerede bog struktureret 
i et forløb med 101 vedkommende 
og nytænkende case stories, fortalt af 
værkets kreds af danske designforskere. 
I en klar og overskuelig form formidles 
historien, udviklingslinjerne og 
fortætningspunkterne i dansk design, 
således som det står udkrystalliseret 
i de mest betydelige af de serielle og 
mangfoldiggjorte danske produkter fra 
slutningen af 1700-tallet og frem til 
det helt aktuelle og fremtidsrettede. 

Af Lars Dybdahl, biblioteks- og forskningschef

— Forskning

Forfatterne lægger nye design- og 
kulturhistoriske synsvinkler på mang-
foldigheden af ikoner fra alle områder 
af danskernes liv og placerer ikonerne i 
centrum for kommunikation af livsstil, 
smag og status. Typiske spørgsmål og fel-
ter, der belyses i teksterne er: Hvorledes 
blev produktet til, hvilke var behovene, 
materialerne og teknologien, hvorledes 
resulterede den målrettede proces i 
innovation?  Hvilke funktionelle krav har 
produktet opfyldt, og hvilke symbolske 
merbetydninger er genstanden blevet 
tilskrevet – dengang og nu – og hvorledes 
har den spillet med i identitetsdannelse, 
hvordan har den forbedret livskvalitet 
i hverdagen, og har produktet stadig 
brugsmæssig aktualitet? 

den ribstrikkede bomulds t-shirt fra 1667 (her i stribet variant), designet af Jørgen 
Nørgaard og forhandlet i Nørgaard paa Strøget er blevet en grundform i dansk mode. den 
indgår i bogen 101 ikoner, red. Lars dybdahl.

Plakatsøjle nr. 8, designet af Knud V. engelhardt 
i 1923 for Gentofte Kommune. den indgår i bogen 

101 ikoner, red. Lars dybdahl.



3332 Ph.d-projektets arbejdstitel er The Multisensory Museum: 
Mediation Strategies and Exhibition Design 
- Designmuseum Danmark as a museological case study 
on the sensory quality and characteristics of the (design) 
exhibition within the museum. Projektet er finansieret 
af Kulturministeriet og Ny Carlsbergfondet og forventes 
afsluttet i sommeren 2015. 

Udstillingslaboratoriet er en eksperi-
mentel udstilling og forskningscase 

opsat på Designmuseum Danmark i 
perioden 04.10.2013-02.03.2014, som 
udgør omdrejningspunktet for Ph.d-
stipendiat Laura Liv Weikops Ph.d.-
projekt ”Udstillingslaboratoriet – et 
eksperimentelt case study til belysning af 
relationen mellem museumsudstillingens 
design og den besøgendes oplevelse”. 
Projektet undersøger med ”Udstillings-
laboratoriet” som case relationen mellem 
den museumsbesøgendes oplevelse 
og museumsudstillingens design og 
formidlingsstrategi.  

Selve udstillingskonceptet er simpelt: 
de samme 25 genstande udstilles i 
3 forskellige iscenesættelser ud fra 
hhv. æstetiske, didaktiske og affektive 

Hverdagsdesign på 3 måder

udstillingslaboratoriet
Af Lars Dybdahl, biblioteks- og forskningschef

Det overordnede, forventede udbytte af 
udstillingen er dermed af belyse og give 
indsigt i de besøgendes udstillings-op-
levelse set i relation til udstillingsdesign 
og tilrettelæggelse i et bredere perspektiv 
foruden en refleksion derover med udstil-
lingen som case. 

Nytænkende udstilling
Samtidig udgør ”Udstillingslaboratoriet” 
en alternativ og nytænkende udstilling 
med åben og eksperimenterende profil og 
bred målgruppe med fokus på bruger-
inddragelse og –debat, som afprøver 
eksperimenterende dataindsamlingstek-
nikker og formidlingsstrategiske tilgange 
for derefter at analysere resultater og 
indsætte dem i en større museumsteo-
retisk og -faglig ramme, som vil tage 
sin form i Ph.d-projektets afsluttende 
monografi.  

udstillingsprincipper. Når den besøgende 
har været gennem alle tre udstillinger, 
opfordres denne til at komme med 
feedback på en eller flere af følgende bru-
gerinddragende og -aktiverende former: 
voting poles, post-its og spørgeskemaer. 

Grundlaget
Selve fremgangen for dataindsamlingen i 
udstillingen består foruden ovennævnte 
kvantitative tilgange af et time-tracking- 
og observationsstudie (ved brug af 
kameraoptagelser i udstillingsrummet og 
udførelse af space syntax analyse) kombi-
neret med kvalitative forskningsinterview 
med besøgende for herved at kunne 
lave en komparativ, formativ evaluering 
af de tre udstillinger og de besøgendes 
oplevelser deraf. 

— Forskning



3534 I 2013 fik museets undervisnings- og udviklingsansvarlige 
Rikke Rosenberg godkendt sit forskningsprojekt, der blandt 
andet vil undersøge, hvordan museet kan skabe bæredygtige 
læringsstrategier. Bæredygtig tænkning er et emne der 
optager mange designere og museumsfolk i disse år.

Hvordan kan museet udvikles som 
videnscenter og læringsmiljø for 

social forandring og bæredygtige design-
strategier? Hvordan kan man udvikle en 
ny kuratorisk praksis, der omfatter en ny 
læringspraksis for designfeltet? 

Bæredygtighedsbølgen brød igennem 
inden for designfeltet i 1970’erne, som 
reaktion på konsumsamfundet og dets 
designpraksis. Victor Papanek skrev 
bogen ”Miljø for millioner” i 1971 og 
anviste heri nye metoder til udvikling af 
design i Vesten og tredje verdens lande. 
Samtidig udviklede National Institute 
of Design i Amadabad sig som uddan-
nelsesinstitution, og står i dag som et 
hovedeksempel på, hvordan bæredygtigt 
design kan være skabt på udviklingslan-
denes egne præmisser. 

erhvervs-Ph.d.: Undersøgelse med fokus på bæredygtighed

design som læringsressource 
Af  Rikke Rosenberg, tidl. undervisnings- og udviklingsansvarlig  

for et læringsdomæne, som siddestiller 
kompetencemål med faglig viden.

2: Teoretisk og praktisk ønsker afhand-
lingen at bidrage til udviklingen af en 
metodedidaktik, der har særligt fokus 
på et bæredygtigt perspektiv, og hvor 
tilhørende metoder og værktøjer udvik-
les, som kan fremme designfaglighed og 
kreativitet inden for forskellige komplek-
se læringssituationer på Designmuseum 
Danmark.

3: Afhandlingen ønsker endvidere på 
et praktisk og videnskabeligt plan at 
undersøge potentialerne i forskellige me-
todiske tilgange til casebaseret forskning, 
hvor både kvalitative og kvantitative 
interviews foretages og bearbejdes. Et 

Bæredygtighed står i dag på dagsordenen 
på mange designmuseer verden over, 
som ønsker at bringe en velreflekteret 
bæredygtighedstankegang ind på mu-
seet. Dette sker i høj grad for at kunne 
tilgodese læring og undervisning på dette 
område, og Ph.d.-afhandlingen vil kunne 
bidrage væsentligt på dette forsknings-
område i forhold til en museumsdidak-
tisk udvikling.

Forskningsfaglig målsætning
1: Med afsæt i ny museologi og bære-
dygtighedsstrategier i museale kontekster 
ønsker afhandlingen at bidrage til en 
didaktisk diskussion vedrørende forhol-
det mellem bæredygtighed og læring – 
herunder hvilke kendetegn der må gælde 

— Forskning

væsentligt aspekt af projektet er at 
fastlægge et metodisk projektdesign i 
forhold til anvendelse, implementering 
og strategi.

Nytteværdi for Designmuseum 
Danmark
Designmuseum Danmark er i disse 
år i færd med at ændre sig i retning af 
et mere brugervenligt museum, med 
fokus på samarbejde og co-creation 
med brugergrupper. Det tilstræbes at 
skabe et mobilt museum, som tilpasser 
sig aktuelle problemstillinger. Dette ud 
fra en idé om at åbne sig for bredere 
befolkningsgrupper og skabe rammer 
for undervisningsforløb, der er situeret, 
kontekstuelt og aktuelt. I den forsk-
ningsbaserede indsamlingsstrategi og 

udstillingspraksis vægtes både dansk, 
internationalt og globalt design. Museet 
har netop fået opført et bæredygtigt 
designværksted, hvis mål det er at 
udvikle nye former for designprocesser, 
der prioriterer bæredygtig tænkning. Med 
denne afhandling forventer Designmu-
seum Danmark at få viden om, hvordan 
vi praktisk og teoretisk kan undervise i 
bæredygtige designprocesser primært i 
faget design, men også i faget innovation.

Projektets finansiering:
Forsknings- og innovationsstyrelsen har 
forskningsbedømt projektet.
Projektet er støttet økonomisk af Forsknings- og 
innovationsstyrelsen og RUC. 

Projektets vejledere: 
Lars dybdahl, Biblioteks- og forskningschef, 
virksomhedsvejleder, designmuseum danmark
Olav Harsløf, Professor ved institut for Performance 
design, Roskilde Universitet (hovedvejleder)
Karen Borgnakke, Professor ved institut for Medier, 
erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.
3 årig-projekt med start 1. maj 2014 

Aktivitst og kunstergruppen SUPeRFLeX samarbejdede i 
2003 med lokale brasilianske bønder om at udvikle et lokalt 
brand i form af læskedrikken, Guaraná Power, der kunne tage 
kampen op mod de multinationale selskabers produkter. 

Lifestraw er et eksempel på en bæredygtig problemløsning 
der tager udgangspunkt i en global tænkning.

LifeStraw™ er designet af Torben Vestergaard Frandsen, 
Rob Fleuren og Moshe Frommer.
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Anne-Louise Sommer
Til bogen om danske designikoner har 
direktør, mag.art. Anne-Louise Som-
mer skrevet to artikler om henholdsvis 
Kaare Klints Safaristol og Finn Juhls 
Høvdingestol

Charlotte Malte, 
Til bogen om danske designikoner har 
cand.mag. Charlotte Malte skrevet to 
artikler om henholdsvis Jens Quistgaards 
Købenstyle og Grethe Meyers Blåkant

Christian Holmsted Olesen 
Udstillings- og samlingschef, cand. 
mag., Christian Holmsted Olesen har 
i 2013 arbejdet på følgende artikler og 
publikationer som udgives i 2014:

Studier i dansk møbeldesign fra det 
20. århundrede med særligt fokus på 
færdiggørelse af manuskriptet til bogen 
”WEGNER – bare een god stol”, som 
publiceres den 2. April 2014.

Fem artikler til den kommende bog om 
101 danske designkoner. 

12 artikler om danske møbler og 
møbelarkitekter til Vitra Designmuseums 
Furniture Design Atlas.

Christine Rosenlund
Cand.mag. Christine Rosenlund 
har skrevet præsentationer af danske 
møbelgrupper efter 1980 til Furniture-
index (publiceres 2014) og en artikel om 
Halfdan Rasmussen og Ib Spang Olsens 
Halfdans ABC til bogen om danske 
designikoner. 

Lars Dybdahl    
Biblioteks- og forskningschef, mag.art. 
Lars Dybdahls forskning var i 2013 cen-
treret omkring den kommende bog om 
101 danske designikoner: udvælgelsen 
af de pågældende ikoner og udfærdigelse 
af 23 artikler om meget forskelligartede 
danske hverdagsprodukter til værket, og 
som redaktør af bogen et omfattende 
redigeringsarbejde af de mange forfatteres 
bidrag.    

Mirjam Gelfer-jørgensen
“Theophilus Hansen’s Contribution 
to the Decorative Arts”, artikel i bog 
om Theophilus Hansen, Akademie der 
bildende Künste, Wien. 

Kunst, Teater, Museum – Brikker til 
Pietro Krohns liv og virke, bog.

The Influence from Japan on Danish 
Art and Design, Heibonsha, Publishers, 
Tokyo.

Nikolina Olsen-Rule
Kommunikationschef, cand.mag., Niko-
lina Olsen-Rule er også blandt forfatterne 
til bogen om de danske designikoner og 
har heri skrevet om T-shirten fra Nørga-
ard paa Strøget, Ecco sko og Postvæsenets 
uniformer. 

   
Nils Frederiksen 
Til bogen om danske designikoner har 
bibliotekar Nils Frederiksen bidraget med 
to artikler om henholdsvis Ib Andersens 
Tivoli-plakat og Austin Grandjeans 
layout af Politiken. 

- Ressourcerne – aktiviteterne – nye ph.d.-studerende

Flere af museets medarbejdere er forskningskompetente, men institutionen råder dog kun over fire faste 
stillinger med forskningsret / forskningspligt, hver med ¼ årsværk til forskningen: to inspektører, udstil-
lings- og samlingschef samt biblioteks- og forskningschefstillingen, i alt således 1 årsværk om året. 
Forskningsårsværket er dog blevet styrket gennem de Ph.d.-ressourcer, der er tilført museet. Først i 2012 
med et emne inden for udstillingsdesign, finansieret af Ny Carlsbergfondet og Kulturministeriets forsknings-
pulje, og dernæst museets første erhvervsPh.d.-stipendium, bevilget af Forsknings- og Innovationsstyrelsen i 
slutningen af 2013. Dette også 3-årige projekt, der er designdidaktisk, vil blive påbegyndt i maj 2014. 

Kirsten Toftegaard    
Museumsinspektør Kirsten Toftegaard 
har i 2013 arbejdet med artikler til 
følgende udgivelser som publiceres i 
2014:

Bolette Marie Harboe’s bridal dress: 
fashionable encounters told in an 
18th-century dress’, i Tove Engelhardt 
Mathiassen, Marie-Louise Nosch, 
Maj Ringgaard, Kirsten Toftegaard 
and Mikkel Venborg Pedersen (red.): 
Fashionable Encounters: Perspectives 
and trends in textile and dress in the 
Early Modern Nordic World, Oxford: 
Oxbow Books.

History travels through time – past and 
present. Contemporary art and fashion 
reviving the Eighteenth Century in the 
‘Rokoko-mania’-exhibition at Design-
museum Danmark, i Evelyn Welch 
(red.): Fashioning the Early Modern: 
Creativity and Innovation in Europe, 
1500-1800.

Between textile, dress and fashion in the 
practice of collecting at Designmuseum 
Danmark, i Marie Riegels Melchior 
and Birgitta Svensson (red.): Fashion 
and Museums: Theory and Practice, 
London: Bloomsbury Publishing Plc..

Artikler om Marie Gudme Leth, Henrik 
Vibskov og Hallingdal til bogen om 101 
danske ikoner.         

Kristina Dyrlund 
Til bogen om danske designikoner har 
stud.mag. Kristina Dyrlund skrevet om 
Aage Sikker Hansens FDB reklame. 

- Publicering 2013

Peniila Laviolette 
Til bogen om danske designikoner har 
cand.mag. Peniila Laviolette skrevet to 
artikler om henholdvis Kay Bojesens Abe 
og Kasper Saltos stol Ice.

Rikke Rosenberg
Til bogen om danske designikoner 
har cand.mag. Rikke Rosenberg skrvet 
tre artikler om henholdsvis Knud V. 
Engelhardts plakatsøjle, Nils Thorsons 
Aluminia og Gedser Forsøgsmølle. 
 

Ulla Houkjær
Museumsredaktør Ulla Houkjær har i 
2013 arbejdet på artikler og forskning til 
følgende udgivelser, der forventes at blive 
publiceret i 2014:

Undersøgelser af nyt, dansk studioglas 
i forbindelse med udstillingen Glass 
på Holstebro Kunstmuseum 2013 og 
Sophienholm 2014.

Undersøgelser af Designmuseum 
Danmarks møbelsamling i forbindelse 
med udstillingen: ”Skuffer, skabe og 
skrin. Hjemmets opbevaringsmøbler før 
og nu”. 
 
Fortsatte undersøgelser af Designmuseets 
samling af hollandske, franske og tyske 
fajancer, 1600-1800 i forbindelse med 
værkkatalog med nye kildestudier af ca. 
250 genstande. Udkommer på dansk og 
engelsk.
 

Lars Dybdahl
Dybdahl, Lars (2013): Arkitektur & 
Design. Folder med introduktioner til 31 
bøger om arkitektur og design. Biblio-
teksmedier as.   

Dybdahl, Lars (2013): Svensknøglen. I 
Ud & Se, oktober 2013, s. 30  

Dybdahl, Lars (2013): Tamponen. I Ud 
& Se, november 2013, s. 22

Dybdahl, Lars (2013): Dåseåbneren. I 
Ud & Se, december 2013, s. 52

Mirjam Gelfer-jørgensen
Bøger
Japanisme på dansk Kunst og design 
1870-2010. København, Arkitektens 
Forlag.

Influences from Japan in Danish Art and 
design 1870-2010, Copenhagen, The 
Danish Architectural Press.

Artikler:
”Erik Fischer”, Mindeord, Videnska-
bernes Selskab, Oversigt over selskabets 
virksomhed 2012-2013, København, 
2013, 172-179.

”Værdifulde interiører bør kunne fredes”, 
by & land, vol. 100, 2013, 4-9.
”Danske Kunstnertapeter 1930-1965”, 
boganmeldelse, by & land, vol. 100, 
2013, 32.

“Kunstarternes forbrødring”, Arkitekten, 
08, vol. 115, 2013, 19-21.

Ulla Houkjær 
Houkjær, Ulla, tekst og red.: Skabe, 
skuffer og skrin. Hjemmets opbevarings-
møbler før og nu/ Cupboards, cabinets 
and chests. Domestic storage furniture 
through the ages, København, Design-
museum Danmark, 72 s.  

Houkjær, Ulla: Glassets muligheder – 
glassets trylleri / The Versatility of Glass 
– Material of Magic, i ATILA & Folke 
Kjems (red): Glasss, Holstebro Kunstmu-
seums forlag 2013, pp. 81-119.

Anmeldelser
Anmeldelse af Alexius & Christian 
Veit: ”Spanische Fayencen 15. Bis 19. 
Jahrhundert”. Hirmer Verlag, München 
2012, 492 s. i Keramiske Noter, nr. 37, 
2013.

Anmeldelse af Elisa P. Sani, preface by 
J.G.V. Mallet,: ”Italian Renaissance 
Maiolica”, V&A Publishing, London 
2012, 192 s., i Keramiske Noter, nr. 37, 
2013.

Anmeldelse af Alfred Ziffer: ”Malerei 
und Feuerkunst. Fayencen der Samm-
lung Neuner”, Band II, Edition Minerva, 
Neu-Isenbrug 2012, 228s, i Keramiske 
Noter, nr. 37, 2013.
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Japanske træsnit fra museets samling, udlånt til Ordrupgård 
til udstillingen ’Mary Cassatt. Fransk-amerikansk 
impressionist på papir’, 8. februar – 19. juni 2013
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de seneste år er antallet af turister og 
internationale museumsbesøgende 

ikke alene steget, men der har også været 
en tendens til, at behov og efterspørgsler 
fra denne besøgsgruppe har ændret sig. 
Sammenligner man tallene fra Kultur-
styrelsens Nationale brugerundersøgelser 
i 2012 med resultaterne i 2013 fremgår 
det, at procentdelen af besøgende til 
Designmuseum Danmark med bopæl i 
Danmark er faldet fra 42% til 33%. Li-
geledes viser undersøgelsen, at det særligt 
er besøgende fra andre europæiske lande 
end vores umiddelbare nabolande mod 
nord, der vælger at lægge vejen forbi. 

Det er meget interessant og vigtigt for 
museet at mærke, hvad der rører sig 
blandt vores internationale besøgende. 
Og vi ved, at vi skal blive endnu bedre til 

dansk design – en turistmagnet

Designmuseet har altid været en populær turistattraktion. 
Over halvdelen af de personer, der går igennem museets 
tælleapparat er internationale gæster og ifølge prognoserne 
inden for turismeforskning er der god grund til at tro, at 
antallet af internationale besøgende vil stige. Det voksende 
antal turister stiller krav til kommunikation og formidling 
i museet. Læs mere om, hvad vi gør for at imødekomme 
denne herlige udfordring.

at kommunikere og skabe formidling om 
vores udstillinger og aktiviteter til dette 
publikum fremover. Her er nogle af vores 
tanker baseret på nuværende erfaringer 
og øvrige tendenser på turismefeltet.

Hvad siger de ude i verden?
For at blive klogere på, hvad der rører sig 
blandt vores mange internationale gæster 
holder vi godt øje med, hvad de siger om 
os. En væsentlig kilde til information om 
brugerne er selvfølgelig ganske enkelt, 
at tale med dem, lytte til hvad de har at 
sige, når de er her på museet. En anden 
væsentlig kilde til oplysning på dette om-
råde er imidlertid også de sociale medier, 
som fx TripAdvisor, Yelp og Facebook. 
På disse medier ser vi tidligere besøgende 
anmelde og ”rate” deres oplevelse på mu-
seet. Her giver de os ris og ros og da disse 

kilder bliver flittigt anvendt af potentielt 
kommende gæster, når de planlægger 
et besøg til København, kan det have 
afgørende betydning for, om man vælger 
at besøge os eller ej. Jo ringere man bliver 
ratet, des større er sandsynligheden for, 
at andre ikke har lyst til at prioritere et 
besøg – og omvendt. Her kan særligt 
TripAdvisor fremhæves som et vigtigt 
medie, da det med hastig vækst har 
vokset sig til at blive blandt verdens 
største brugerdrevne turistmedier. Alene 
i 2013 offentliggjorde over 150 millioner 
rejsende deres oplevelser på restauranter, 
hoteller, museer og kulturattraktioner. 

Heldigvis er det oftest positive tilkende-
givelser, men de der har haft en dårlig 
oplevelse, bør man lægge ekstra mærke 
til. Det er nemlig her, vi kan blive bedre. 

Museets kommunikationsindsats

Af Nikolina Olsen-Rule, kommunikationschef

— Kommunikation & undervisning

Denne form for bruger-til-bruger kom-
munikation ses hyppigere og hyppigere 
anvendt i mange brancher, og man bør 
hvad enten man er kulturinstitution eller 
anden type virksomhed følge grundigt 
med for at få indblik i brugernes 
feedback. Dog skal man selvfølgelig 
gøre sig klart, at ikke alle anmeldelser 
kan og skal munde ud i handling, og at 
et museum hverken kan eller bør bruge 
disse medier alene som styringsredskab 
for sine aktiviteter. Men overordnet set 
er det et effektivt værktøj, der kan give os 
indblik i, hvor i museet gæsterne har haft 
positive oplevelser, og hvor er der plads 
til forbedringer.

Et museumsvant publikum
En af de observationer, som vi har gjort 
os på Designmuseum Danmark, og som 
i øvrigt harmonerer med tendenserne i 
turistbranchen er, at de internationale 
gæster i højere og højere grad er det som 
vi kalder rutinerede museumsgæster. Det 
vil sige, det er folk, der rejser meget og 
ofte besøger en del museer på deres rejser 
– ofte til storbyer. De efterspørger bl.a. 
formidling på flere sprog, audioguides, 
wifi-adgang mm. 

Selvfølgelig er udstillingerne og måden 
de præsenteres på afgørende, men al 
den omkringliggende formidling er helt 
afgørende for, om museumsbesøget 
bliver en god eller knap så god oplevelse. 
Desuden er caféen og museumsbutik-
ken også en vigtig del af besøget, kan 
vi se af udtalelserne. Og selvfølgelig 
er måden man bliver modtaget på og 
førstehåndsindtrykket ved ankomsten 
afgørende.

Fremtidens turistattraktion
Man kan selvfølgelig ikke skære alle 
turister over én kam og det er derfor 
tilsvarende kompliceret at konkludere 
entydigt på dette område. Men ifølge 
regeringens vækstplan for dansk turisme 
er den overordnede tendens, at storby-
turismen stiger støt, mens kystturismen 
falder. Det bringer også en større efter-
spørgsel for en samlet markedsførings-
strategi med sig på kultur- og herunder 
museumsområdet. På et marked som det 
kinesiske, hvor turismeudviklingen tager 
vældig fart, begynder kinesiske turister 
at rejse i mindre grupper frem for i store 
samlede grupper. De vil i fremtiden 
også stille højere krav til kulturtilbud og 

oplevelser i destinationsmarkederne og 
her ser vi på Designmuseum Danmark 
frem til at kunne tilbyde vores gæster den 
bedst mulige service. 

Som hovedmuseum for design – et af de 
områder som Danmark er mest kendt 
for i udlandet – skal vi sørge for at være 
synlige alle de steder (digitalt såvel som 
fysisk), hvor turisten befinder sig, hvad 
end hun er ved at planlægge sit besøg i 
hjemlandet, står i lufthavnen eller på et 
hotel eller krydstogtskib.

Designmuseum Danmark vil i sin 
fremtidige formidling satse på:
•	 Audioguides & apps
•	 Analog formidling på flere sprog i 

udstillingerne
•	 Pakkeløsninger målrettet turister og 

rejsearrangører
•	 Samarbejde med WoCo og Copen-

hagen Cruise Network
•	 Samarbejde med nærliggende at-

traktioner, hoteller og gallerier mv.

Læs mere om 
regeringens vækstplan 
for dansk turisme her:
http://www.evm.dk/
publikationer/2014/~/
media/oem/
pdf/2014/2014-
publikationer/
vaekstplan-for-dansk-
turisme-20-01-14.ashx

Læs mere om 
Kulturstyrelsens 
Nationale 
brugerundersøgelse 
her:
http://www.
kulturstyrelsen.
dk/institutioner/
museer/om-
museerne-i-danmark/
indsatsomraader/
formidlingsplanen/
brugerundersoegelser/
national-
brugerundersoegelse/

diverse touristfoldere.

Bachelorstuderende fra Kunstakademiets 
designskole viser deres kollektioner ved 
event i designmuseet.

Performance af kunstnerduoen benandsebastian fra åbningen 
af Se 2013.

Afgangsstuderende fra designskolen Kolding 
holder show i museets festsal 2013.
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Samarbejdet mellem undervisning, 
kommunikation og formidling er 

blevet styrket ved den nye organisations-
struktur. Et tættere samarbejde mellem 
afdelingerne og fælles videndeling har 
ledt til etablering af særlige tiltag som fx 
et online bookingsystem, formidlings-
tiltag i forbindelse med udstillinger og 
samling samt markedsføring af tiltag 
målrettet et særligt læringspublikum.

Uden for murene
Brooklyn Museum lancerede i 2012 
”Go” – et projekt, hvor omkring 1700 
lokale kunstnere i Brooklyn-området 
åbnede op for deres atelier i en længere 
periode. Idéen er simpel og skaber ejer-
skab for kunsten i samfundet. Projektet 
er inspireret af en lang tradition af de 
såkaldte Open Studio-weekends, hvor 
gallerier og kunstnere giver alle borgere 
adgang til deres atalier. 
I 2013 kastede Designmuseet sig ud 
i to mindre pop-up arrangementer i 
forbindelse med Wondercool, en kulturel 

den udVidede 
museumsopleVelse
Flere og flere museer verden over tiltrækker besøgende med 
et hav af aktiviteter og events og frekvensen og opbuddet af 
museumsevents er i rivende udvikling. Museer som Tate, 
Brooklyn Museum og V&A har for længst slået igennem 
med tilbud om at opleve museet ”after dark”. 

at formidle vores fagfelt på. Design er et 
bredt felt. Og ved at give nye perspek-
tiver på design sætter vi også museets 
samling i spil på nye måder. 

Museet vil fremadrettet arbejde for at 
tilrettelægge events, der levendegør 
vores udstillinger og samlinger ved at 
inddrage publikum og invitere til debat, 
da vi ønsker at museet skal stimulere og 
nuancere design på forskellige måder.

vinterfestival arrangeret af Wonderful 
Copenhagen. Under temaet ”Behind the 
Scenes” gik det helt basalt ud på, at lave 
et event ude hos designerne i stedet for 
i museet. De mange talks der er blevet 
afholdt i museet har været velbesøgte 
og populære, men idéen var, at prøve at 
trække museet ud til designerne. Det blev 
gjort på en uformel måde med udgangs-
punkt i Open Studio-tankegangen. 
De to Behind the Scenes-arrangementer 
blev annonceret, ligesom de andre in 
house-events afholdt i forbindelse med 
Wondercool 2013. Og flere af dem, der 
deltog i museets events, kom også til 
pop-up arrangementerne ude i byen. 
Det ene event blev afholdt hos design-
bureauet OeO og det andet hos Søren 
Rose Studio. Begge er eksempler på 
danske designvirksomheder, der har slået 
igennem i udlandet. 

Derfor events
På Designmuseum Danmark ser vi events 
som en anderledes og engagerende måde 

Af Nikolina Olsen-Rule, kommunikationschef

Samarbejdspartnere
Vi sætter stor pris på vore gode samarbejdspartnere – 
fra virksomheder til organisationer. i 2013 har vi bl.a. 
samarbejdet med:

Golden days Festival
danish Fashion institute
Kulturnatten 
Kulturklik 
Foreningen Museer i København
Kunstakademiets designskole
Wondercool / WoCo

— Kommunikation & undervisning

Vinterferie, efterårsferie, kulturnat og juleworkshop 
for børnefamilier i designværkstedet
Museet udbyder arrangementer i ferier og ved 
højtider. disse arrangementer er velbesøgte. der er 
blevet afholdt 8 workshops i 2013 med i alt ca. 350 
besøgende.

Billeder fra Kulturnatten 2013, 
hvor der bl.a. var vifteworkshop, 

samt lysinstallation af designeren 
Christian Flindt. Man kunne opleve 

sangerinden Fjer i museets forgård.



4544

klint – designmuseets 
nye café
I slutningen af 2012 overtog den unge og dynamiske 
trekløver Clement Nielsen, Nicolai Byrholt og Jacob 
Nielsen Designmuseets café – Klint. Her beskriver Jacob 
og Clement, der til daglig kører caféen, højdepunkterne fra 
året der er gået, samt hvilke projekter der er i støbeskeen 
for det næste års tid. 

Hvorfor var det interessant for jer 
at komme ind på Designmuseum 
Danmark? 
Jacob: Det var helt klart omgivelserne – 
haven og de smukke lokaler, men også 
de besøgende og det kundegrundlag som 
var her. 

Clement: Vi kunne fra starten se et 
kæmpe potentiale i stedet. Vi kunne også 
godt lide, at det var anderledes fra hvad 
vi har prøvet før.
 
Jacob: Ja – museet passer virkelig godt 
til vores madkoncept, som er det nye 
nordiske. Vi tager noget af det gamle 
danske og det nye nordiske og pakker det 
ind i en frokost, der er til at betale – på 
et museum. Det har været vigtigt for os 
at indføre. 

Clement: Vores grundlag er at vise, at 
man sagtens kan lave mad, som er billigt 
men godt. 

På hvilken måde er museet anderledes 
end hvad I har været vant til? 
Jacob: Det er især kundegrundlaget. 
Herinde er der et konstant flow og det er 
spændende, samtidig med at der jo også 
kommer rigtig mange turister. Andre 
steder skal man selv tiltrække kunderne. 

Nu har I forpagtet cafeen i lidt over et 
år. Hvad er der sket i løbet af det år? 
Jacob: Jeg synes der er en masse oplevelser 
man kan fremhæve fra sidste år. Især 
udeserveringen sidste sommer var en 
rigtig fed oplevelse. Det at have 100-150 
gæster igennem næsten hver dag over 

hele perioden og se hvordan folk bruger 
haven, har været en kæmpe stor oplevelse 
for os. 

Clement: Der er bare en helt fantastisk 
stemning herinde og især om sommeren. 
Fra vi møder ind og står udenfor i haven, 
der er helt tom og stille, som en lille oase 
her midt inde i byen, til en time efter 
hvor der er fyldt op med mennesker og 
fuld stue overalt. Dét er fedt. Og det er 
ikke bare det her med, at der er mange 
mennesker, det er hele stemningen og alt 
omkring det.  

Jacob: Men vi har også udviklet vores 
onsdagsaften, som vi har kørt med fra 
start, og som nu er begyndt at blive en 
stabil event herinde. Der mange som nu 

interview

Af Christina Himmelev, kommunikationsmedarbejder

— Kommunikation & undervisning

bestiller bord til onsdag aften, og det er 
dejligt at se. Og der er en god variation i 
de oplevelser vi kan skabe herinde, med 
de flotte lokaler som museet har, og her 
adskiller stedet sig her fra andre steder.

Hvordan ser det kommende år ud?
Clement: Vi er stadig ved at lære huset at 
kende. Når man er på en institution som 
den her, der har været i gang i så mange 
år som det her, så tager det tid at lære 
stedet rigtig at kende. 

Jacob: Men jeg synes, at vi har en god 
fornemmelse for hvad her foregår, og 
hvordan man begår sig. Det handler for 
os om at se tilbage på det første år og se 
på, hvad det var vi gjorde succesfuldt, og 

så bygge videre på de oplevelser sammen 
med resten af museet. 

Har I nogen nye projekter i ærmet? 
Jacob: Vi har snakket om et nyt koncept, 
som vi kalder Salig Søndag, som vi 
starter, når solen kommer og haven står 
klar. Tanken er, at folk skal have lyst 
til at hænge ud her, måske gå en tur på 
museet, få en god brunch og så ellers bare 
hygge sig i haven – og måske kombinere 
det med en gratis søndagsomvisning.  

Clement: Vi ønsker at få gæsternes øjne 
op for netop at nyde den oase som ligger 
her, og gøre det på en lidt anden måde, 
så man får fornemmelsen af, at søndage 
herinde er lidt anderledes. Her skal være 

Clement (tv) og Jakob (th) er de to 
hovedkræfter, der styrer Klint-caféen til 
daglig. De har sammen med museet og deres 
eget team pustet nyt liv i caféen.  

en stille og rolig stemning, hvor de unge 
kan sidde med solbriller på og have 
tømmermænd. 

Jacob: Men vi vil også gerne lave endnu 
flere events, end vi allerede gør her-
inde i samarbejde med museet, så det 
bliver mere unikt, det der sker i huset i 
forvejen. Eksempelvis samarbejde med 
jazzfestivalen eller andre som kunne 
passe ind i museets atmosfære og til de 
udstillinger, som kører.
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fuld fart pÅ underVisning

Man kan roligt sige, at 2013 har været et travlt år for 
Designmuseets undervisningsafdeling. Det har været året, 
hvor der bl.a. har været stor efterspørgsel på vores nye 
Designværksted og undervisningstilbud. Læs mere om, 
hvordan vi har udviklet afdelingen i årets løb og hvilke 
tiltag, vi kommer til at sætte endnu mere fokus på i 
fremtiden.

Museets undervisningsafdeling 
udbyder en lang række under-

visningstilbud, der tager udgangspunkt 
i vores udstillinger og samlinger. Til 
undervisningstilbuddene er der blevet 
udviklet materialer i form af undervis-
ningshæfter, designkufferter, websites og 
digitale læringsspil – alle tilpasset særlige 
læringsmønstre, niveauer og aldersgrup-
per. Museets samlinger og udstillinger 
danner afsæt for at opleve, forstå og 
vurdere kunsthåndværk og design. Vi 
sørger altid for at koble den historiske, 
kulturelle og samfundsmæssige og miljø-
mæssige kontekst på, men gør det altid 
i dialog med eleverne. Således tilstræber 
vi, at al undervisning er i øjenhøjde og 
engagerer målgruppen. 
Designmuseet tilbyder forskellige 

dialogbaserede forløb inden for en bred 
vifte af fagområder, som bl.a. bæredyg-
tighed, designprocesser mv. Og man 
kan med fordel kombinere disse med et 
værkstedsforløb og dermed også få hele 
’hands-on’-dimensionen med. Museet 
ønsker at give børn og unge et grundlag 
for at arbejde innovativt og kreativt med 
deres omverden. Vi tror på, at det er 
vigtigt at sætte tidligt ind med design-
undervisning – allerede i indskolingen. 
For derigennem kan vi være med til at 
styrke visionen for Danmark som et 
innovativt og kreativt samfund.

Basisaktiviteter
•	 Museet udbyder 10 forskellige 

undervisningstilbud
•	 Kompetenceudvikling og 

supportering af underviser/omviser-
korps (herunder studiegrupper og 
videndeling)

•	 Varetagelse af museets gratis 
søndagsomvisninger

•	 Varetagelse af designværkstedet, 
indkøb og udvikling

•	 Markedsføring af undervisningstil-
bud på museets website og diverse 
platforme

Designværkstedet: et lærings- og 
arbejdsrum
Det nye designværksted er for alvor ble-
vet taget i brug. De nye undervisningstil-
bud hvor undervisningen i særudstillin-
ger og permanente udstillinger, suppleres 
med værkstedsforløb af typisk 2,5 times 
varighed er meget populære hos skolerne. 

Af Rikke Rosenberg, tidl. undervisnings- og udviklingsansvarlig

— Kommunikation & undervisning

Det betyder også, at designværkstedet 
ofte er fuldt booket i dagtimerne. 
Vi kan se på de positive resultater, vi 
modtager via evalueringer fra alle de 
skoler, der har modtaget undervisning, at 
eleverne særligt lægger vægt på, at de kan 
kombinere viden om museets samlinger 
med designmæssige læreprocesser, hvor 
de selv er medskabende – det gør besøget 
til noget særligt og noget de husker. Det 
nye værksteds gennemtænkte arkitek-
toniske ramme er også med til at højne 
oplevelsen af besøget. 

Elektronisk booking system
For at yde en bedre service for de mange 
lærere og undervisningssteder, der gerne 
vil booke undervisningsforløb på museet, 
har vi i 2013 implementeret et nyud-
viklet online bookingsystem. Museets 
IT-afdeling har i samarbejde med kom-
munikations- og undervisningsafdelingen 
udviklet systemet, der har vist sig at være 
en succes hos brugerne. Det nye system 
gør det muligt for skoler at booke online 
og betale direkte. Museets bookingafde-
ling yder stadig rådgivning telefonisk.
Online bookingsystemet fungerer 
også som et event-bookingsystem, der 
muliggør salg af billetter til særlige events 
i museet samt booking af lærerkurser og 
andre undervisningsrelaterede arrange-
menter, hurtigt og effektivt. Endelig giver 

en ny tilføjelse til rummet er arkitekt Joan Christensens fine 
reol, der kan rumme de objekter og stole fra den tidligere 
hands-on-udstilling i museet, således at eleverne får 
mulighed for at prøve stole og afprøve design. da design i høj 
grad er defineret ved sin anvendelse og taktile materialitet 
og i høj grad skal opleves og forstås gennem kroppen, er det 
helt essentielt at videreføre denne praksis. 

dette bookingsystem også mulighed for, 
at museet kan udtrække statistik til Sko-
letjenesten, såvel som til andre formål. 

Lærernetværk og nye 
undervisningstiltag
Undervisningsafdelingen har etableret en 
elektronisk database med mailadresser til 
relevante og interesserede kontaktlærere 
og skoler til brug for løbende markeds-
føring af undervisningstilbud, ligesom 
der er taget initiativ til etablering af et 
par venskabsskoler, vi samarbejder med 
i forbindelse med afprøvning af nye 
tiltag. Netværket og de læringsresurser 
som museet udvikler til folkeskolen er 
udarbejdet med henblik på nye mål i 
Folkeskolen. Her har vi bl.a. været i gang 
med at udvikle et undervisningsprojekt 
med tilhørende undervisningsmateriale, 
der har fokus på matematik og design. 
Dette er et område vi som et design-
museum med mange møbler finder det 
naturligt at arbejde med.

Idékatalog 
Arkitekt og TV-vært Frederikke Aagaard 
har i en kort projektansættelse over 
sommeren 2013 udviklet et idékatalog til 
Designmuseum Danmarks værksteds- og 
workshopforløb. Kataloget giver en ræk-
ke mulige scenarier til værkstedsforløb og 
opgaver man kan bruge i workshops og 

andre undervisningssituationer. 

Det kommende år
Museets undervisningsafdeling er med 
det nye Designværksted, de nyudviklede 
designkufferter og en styrket drift klar 
til at udvide kapaciteten i afdelingen det 
kommende år, hvor der bliver fokus på 
at synliggøre undervisningsafdelingens 
arbejde og markedsføring til uddan-
nelsesinstitutionerne. Undervisningsom-
rådet er sat i fokus rent politisk i disse 
år. Folkeskolereformen, baseret på idéen 
om den åbne skole, vil i langt højere 
grad inddrage det omgivende samfund, 
deriblandt kulturinstitutionerne i 
undervisningen. Det ser vi frem til på 
Designmuseum Danmark, da vi ser 
designområdet som en vigtig kompetence 
hos børn og unge.

Omvisninger
Museet vil i fremtiden sætte fokus 
på bedre service overfor vores mange 
internationale besøgende. Det betyder, 
at vi fremadrettet vil tilbyde endnu flere 
omvisninger på engelsk. 

Nye undervisningsmaterialer 
med tilhørende undervis-
ningstilbud:

Fra tronstol til slængestol 
–  Undervisningsmate-
riale udviklet og skrevet af 
Rikke Rosenberg - 18 sider 
tekst og billedmateriale. 
Grafiker: Marianne Bisballe. 
Materialet henvender sig til 
mellemtrin og udskoling i 
folkeskolen  og til stole i en 
designhistorisk og kulturhi-
storisk optik.

Skuffer skabe og skrin 
– hjemmets opbevarings-
møbler 14 siders tekst 
og billeder – skrevet af 
Rikke Rosenberg. Grafik: 
Marianne Bisballe - et 
undervisningsmateriale til 
gymnasieniveau.

designværkstedet, blev anmeldt i Politiken 
af arkitekturredaktør Karsten ifversen i juni 

2013 og det fik 4 hjerter og mange rosende ord. 
erfaringen fra undervisningen er, at den nye 

kvalitetsbygning har en stor betydning for, at 
eleverne oplever besøget på museet som godt, 

rart og udbytterigt. i det kommende år vil der 
blive udviklet nye forløb og tiltag.
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hemmelige loger 

Designmuseum Danmark har fået to nye læringsspil: 
Designlogen og Mysteriet på Designmuseet. De skal få elever 
i 5.- 6. klasse til at reflektere over, hvad godt design er. 

Hvad er det lige, der kan gøre 
design i Designmuseets samlinger 

vedkommende for børn i 10-12-års 
alderen? Og hvordan finder man en 
fælles platform for faglighed, børnenes 
interesser og skolernes virkelighed? Ved 
at undersøge dette har Designmuseet 
udviklet et innovativt og motiverende 
undervisningstilbud, der anvender fiktion 
som centralt virkemiddel. Spillene bygger 
på socialkonstruktivistisk læringsteori 
og cooperative learning. Fiktionen mulig-
gør, at museet kan skabe et alternativt 
læringsrum, hvor det er eleverne, der 
bliver hovedpersonerne i formidlingen.

Om læringsspillene
Designmuseet har i kraft af sine nye spil 
fået en hemmelig ”Designloge”, men den 

er så diskret, at den skal entreres med en 
hemmelig kode fra www.designlogen.
dk. Logen optager eleverne som nye 
medlemmer, hvis de vil hjælpe med at 
udbrede logens værdier om godt design 
på verdensplan. I Designlogen opererer 
eleverne hjemme fra klassen, hvor 
opgaverne løses.
Når eleverne har udført deres mission i 
Designlogen, kan klassen hjælpe med at 
opklare ”Mysteriet på Designmuseet”, 
som er en frivillig, ekstra afslutning på 
spillet. I Mysteriet på Designmuseet skal 
klassen i forbindelse med et konkret 
besøg på museet efterforske et designfag-
ligt mysterium: Hvorfor forsvinder ting, 
så museet ikke kan afslutte sin kom-
mende udstilling om godt design? Hvad 
er det ved Designlogens værdier om godt 

Mysterier på designmuseum danmark

design, der trænger til at blive revurderet? 
I Mysteriet på Designmuseet udstyres 
eleverne med iPads, og når de skanner 
QR-koder, kan de få genstandene ”i 
tale”. Det er nemlig genstandene selv, 
der vidner om de mystiske hændelser på 
museet.

Fiktionens potentiale 
Designmuseet har med disse læringsspil 
taget et drastisk skridt i retning af at 
anvende fiktion som formidlingsgreb. 
Det giver museet en frihed til at udvide 
sit læringsrum, uden at det reducerer 
museets videnskabelige integritet. Med 
rammefortællingen ”Designlogen” 
tilbyder Designmuseet eleverne at træde 
ind i et parallelunivers, hvor de bliver 
hovedpersonerne, der i løbet af spillet 

Af  Mette Kleinert, projektudvikler

— Kommunikation & undervisning

selv kommer til at vurdere og kreere 
design.  
Spillet giver samtidig klassen mulighed 
for at arbejde med design i en problem-
orienteret kontekst, der forenkler og 
konkretiserer nogle komplekse sam-
menhænge, så de bliver spændende for 
målgruppen. Når eleverne skal hjælpe 
Designlogen med at få logens værdier 
om godt design gennemført på det næste 
”verdensomspændende designtopmøde”, 
er der meget på spil, for eleverne skal 
med deres egne designudkast konkurrere 
mod Designlogens værste fjende, der ikke 
tager stilling til godt design. Det gør det 
spændende for eleverne at arbejde for 
Designlogen.

I ”Mysteriet på Designmuseet” drives 
eleverne frem i handlingen af deres iver 
efter at opklare mysteriet og kommer 
undervejs til at stille spørgsmål og disku-
tere forskellige løsninger. I Mysteriet på 
Designmuseet fortæller genstandene selv 
deres designfaglige historier som var det 
personlige beretninger og bekymringer. 
Det gør formidlingen inddragende og 
nærværende for eleverne. Genstandenes 
forskellige personligheder og indbyrdes 
intriger medvirker til at skabe et dyna-
misk alternativ til mere traditionel faglig 
formidling, der i mindre grad engagerer 
målgruppen følelsesmæssigt.

Læringsspillenes tilblivelse 
For Designmuseet var kravet, at et 
læringsspil skulle være genstandsnært 
og afspejle museets fysiske rammer 
og samling, så brugerne ville opleve 

genkendelighed. Et læringsspil om design 
skulle understøtte museets strategi om 
at formidle design relevant, levende og i 
dialog med samtiden. 

Brugerinddragelse af lærere og elever 
viste mere modsatrettede behov. Nogle 
ønskede en kort introduktion og andre et 
tværfagligt projektforløb. Nogle ville på 
ekskursion til Designmuseet, mens andre 
ville afslutte forløbet i klassen. Nogle 
mente, at den stærkeste motivation var 
elevernes egen hverdag og ting, mens 
andre mente, det var mysteriegenren. De 
fleste lærere ville gerne styrke elevernes 
refleksion i forhold til design og ønskede 
en læringsressource, der kunne bidrage 
med dette. Resultatet af de mange behov 
er blevet, at spillene er udviklet som en 
fleksibel og skalerbar læringsressource, 
som lærerne selv kan justere og plukke i. 

Et læringsspil om designværdier 
Når der er meget få overlap mellem den 
gennemsnitlige 10-12-åriges personlige 
design, som i hovedreglen er sko, tøj, 
tasker og mobiltelefoner og museet sam-
linger, hvordan gør man så samlingerne 
relevante for målgruppen? Løsningen er 
blevet, at læringsspillene er kommet til 
at handle om forskellige designværdier. 
Designlogen starter med en logequiz, der 
fordeler eleverne ud fra deres personlige 
værdier i tre underloger: Logen for Form 
og Funktion, Logen for Bæredygtighed 
og Logen for Skønhed. Logequizzen 
stiller eleverne spørgsmål, der tager 
udgangspunkt i situationer fra elevernes 

hverdag. På den måde sluses eleverne 
ind i Designlogens verden via deres 
personlige præferencer og værdier, som 
de udforsker og udfordrer. Efter endt 
forløb har flere elever udtalt, at de har 
fået et helt andet og mere nuanceret syn 
på design. På den måde giver Designmu-
seets læringspil eleverne muligheder for 
at tage stilling til design på et kvalificeret 
og bredt grundlag.

Fiktionen fremmer budskabet
Designlogen eksisterer som en fiktiv 
parallelverden på Designmuseum 
Danmark. Men logen er ikke et tilfældigt 
valg, for den mimer Designmuseets 
visioner og praksis. På Designmuseum 
Danmark indsamler vi godt design og 
diskuterer, hvad godt design indebæ-
rer. Fiktionen er med til at fremme 
budskabet om, at museet griber ud 
over sine fysiske samlinger. Fiktionen 
knytter højaktuelle problemstillinger om 
klimaforandringer og forbrugsmønstre 
til museets samlinger og bygger bro 
til elevernes hverdag. På den måde er 
Designlogen en interessant platform for 
Designmuseet at møde sine 10-12-årige 
brugere. Den tilbyder sine medlemmer 
et lærerigt, spændingsfyldt udviklings-
forløb, der på én og samme tid er meget 
konkret, udøvende og har en flerspektret 
tilgang til designfeltet. 

Elever, som efterforsker ”Mysteriet på Designmuseet” blandt 
museets stole, diskuterer om Wegners ”Jakkens Hvile” passer til 
Designlogens værdier om godt design.

En gruppe elever er i gang med at lave et re-design af Arne Jacob-
sens ”Myren”, som gerne vil designes med en anden form.

En gruppe elever lytter til stolenes egne designfaglige 
fortællinger. I ”Mysteriet på Designmuseet” er det gen-
standene, der formidler fortællingen og viden om, hvordan 
de mener, at mysteriet hænger sammen på museet.
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Designprocessen i fokus
Målet er at stimulere kreativiteten hos 
børn og unge, som gennem deres egne 
hands- on erfaringer kan få indblik og 
viden om designs grundelementer: form, 
funktion, teknik, konstruktion, farve 
og stil. Undervisningen er baseret på 
museets erfaringer med læring og giver 
mulighed for at tænke ud af boksen og 
arbejde med forskellige designproces-
ser, materialer og teknikker. Holdene 
er aldersinddelt og børnene får lov at 
eksperimentere selv og løse forskellige 
designopgaver,  alle med inspiration 
fra museets store samlinger af kunst-
håndværk, design, grafisk design og 
mode. I undervisningen er der desuden 
tilrettelagt forløb med designere som 
gæstelærere. 

gÅ til design

Designmuseum Danmark er gået i luften med en ny 
Designskole for børn og unge. Her kan børn og unge modtage 
undervisning i design i deres fritid. I efteråret 2013 har der 
været fokus på at få defineret hvilke målgrupper Designskolen 
henvender sig til og få tilrettelagt undervisningen. 
Designskolen for børn og unge er et samarbejde mellem 
museets kommunikations- og undervisningsafdeling. De første 
to hold startede februar 2014. 

Målet er, i fremtiden at udvide konceptet 
således at flere kan gå til design i deres 
fritid. Helt konkret er arbejdes der på at 
lave nye tiltag som sommerskole-hold og 
særlige unge/voksne-hold, som alle bliver 
søsat i 2014.

Familieworkshops 
De mange kreative workshops, som 
museet har tilbudt i skolernes efterårs- og 
vinterferier samt på Kulturnatten har 
været så stort et tilløbsstykke, at der i 
2014 er blevet igangsat initiativer for at 
udvide med søndags-workshops for hele 
familien med teamet ”fra bauhaus til 
bæredygtighed”. Her starter man med 
at få en introduktion og omvisning i 
museets store og omfattende stolesam-
ling, hvorefter man får mulighed for 

at prøve kræfter med sit eget design i 
designværkstedet. Her kan man designe 
sin egen miniaturestolemodel i materialer 
som anvendes i møbelproduktion, som 
træfiner, møbeltekstiler osv. 

designskolen for børn og unge

Af  Kirsten Lassen, projektansvarlig

— Kommunikation & undervisning

Underviser Kirsten Lassen har undervist børn og 
unge i design og billedkunst gennem 20 år.
Kirsten har været tilknyttet museet som underviser 
og projektudvikler i de sidste 4 år, er uddannet i 
design og billedkunst fra dPU og er ved at afslutte 
uddannelse som cand.pæd. i Materiel Kultur.
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Vores andet formål ”at samle 
medlemmerne og holde dem 

orienteret om udviklingen inden for 
kunstindustri, kunsthåndværk og design” 
har vi i det forløbne år opfyldt gennem 
afholdelsen af 13 specielle vennear-
rangementer, som vi har orienteret om 
gennem udsendelse af 3 nyhedsbreve. 
Herudover har vennerne været inviteret 
til alle museets udstillingsåbninger samt 
specielle arrangementer bl.a. i museets 
bibliotek.

I år har vi for første gang haft meget stor 
glæde af museets designværksted, som 
foruden at være et inspirerende møderum 
også muliggør, at vi ikke behøver at 
belaste museet med vagter og lys udenfor 
museets åbningstider.

selskabet designmuseets 
Venner
Designmuseets Venneforenings ”hovedformål at støtte 
Designmuseum Danmark, dets samlinger og dets virke” 
udmønter sig bl.a. i vores årlige pengegave til museet til 
indkøb af et eller flere væsentlige værker til samlingen – det 
giver vores medlemmer del i ejerskabet, og stolthed over 
at være med til at gøre en forskel. Årets gave er omtalt 
nærmere andetsteds i denne beretning.

 
Keramikeren Louise Hindsgavl indbød 
os i marts til et meget inspirerende værk-
stedsbesøg, hvor hun personligt inddrog 
os i den kunstneriske skabelsesproces af 
en af sine fantastiske porcelænsfigurer.

I april var der en vandretur til en 
række forskellige Pompejanske vægud-
smykninger i København med Kirsten 
Nørregaard, og på generalforsamlingen 
sidst på måneden holdt museumsdirektør 
Anne-Louise Sommer et levende og 
oplysende foredrag Dansk Design NU – 
og historisk, som bl.a. kridtede banen op 
for museets kommende års udstillinger.

Årets store rejseoplevelse var turen i maj 
til Wörlitz i det tidligere DDR. Et af de 
ældste og mest spændende romantiske 
europæiske haveanlæg blev levendegjort 

Af Johan Adam Linneballe, formand

Årets arrangementer startede i januar 
med en speciel aften, hvor Sotheby’s 
specialist Robert Bradlow på inspirerende 
vis gennemgik museets bedste eksempler 
på Chinese blue, som i dagens anledning 
blev præsenteret ’i fri dressur’.

I februar havde vi omvisning på 
Christiansborg til mange af de kunst-
nerisk udsmykkede grupperum og 
slottets omfangsrige kunstsamling ved 
chefkonsulent Jens Christian Jacobsen, 
som netop havde udgivet bogen Kunst 
på Borgen, og ved den efterfølgende spis-
ning i Snapstinget causerede Birthe Rønn 
Hornbech over emnet, ’at være politiker’. 
Måneden bød også på et inspirerende 
foredrag i designværkstedet om 300 års 
æggebægre i sølv ved Ole Lachmann med 
forevisning af en række eksempler fra 
hans egen righoldige samling. 

med kunsthistorikeren Hanne Raabye-
magle som inspirerende og utrættelig 
rejseleder. 

I juni førte en heldags bustur os først 
til omvisning i den blomstrende 
rododendronhave på Gl. Køgegaard, og 
efterfølgende til maleren Peter Brandes 
personlige og inspirerende omvisninger 
- startende med hans glasmosaikker i 
Ishøj Kirke, og afsluttende med hans 
kapeludsmykning og store bronzeport i 
Roskilde Domkirke.

I august spillede Grønnegaards Teateret 
i Odd Fellow Palæets gård Fruentim-
merskolen til speciel pris for Vennerne, 
og i september viste guldsmeden – og ud-
stillingens æresgæst – Kim Buch os rundt 
ved en meget personlig gennemgang af 
”From the Coolest Corner - Nordisk 
smykkekunst”.

September bød på endnu en heldagsud-
flugt – først til Danmarks Keramikmu-
seum, hvor museumsleder Lise Seisbøll 
viste og forklarede om udpakningen 
og registreringen af Den Kongelige 
Porcelænsfabriks meget store samling. 
Herefter til omvisning på Innovationsfa-
brikken – den tidligere Gori træbeskyt-
telsesfabrik i Kolding, udsmykket af 
den franske kunstner Dewasne. Dagen 
sluttede på Koldinghus, hvor nu afgåede 
museumsdirektør Poul Dedenroth-Schou 
forklarede om slottets historie og restau-
rering samt introducerede sølvsamlingen.

I september fik vi også besøg fra Köln, 
venneforeningen fra Museum für An-
gewändte Kunst, MAKK. Designmuseet 
arrangerede rundvisning, og sammen var 
vi efterfølgende værter ved en velsma-
gende reception på Designmuseets café.

I oktober havde kunsthistorikeren Hanne 
Raabyemagle sammen med Slotte- og 
Kulturejendomme hele to omvisninger 
på det nyligt restaurerede Eremitageslot, 
hvor vi fik adgang til de afspærrede 
gemakker, og måneden afsluttedes med 
en jazzaften i festsalen. Lennart Ricard 
og Nulle med band underholdt, og en ny 
tradition født med et årligt arrangement, 
hvor vennerne må invitere gæster med, 
og dermed kan hverve nye medlemmer.

Årets julearrangement i november præ-
senterede det unge cello talent Jonathan 
Algot Swensen, som spillede uddrag af 
Bachs cello suiter samt Weekendavisens 
designskribent Thomas Dicksons fore-
drag over museets nye strategiske tema 
Design på alle skalatrin. Aftenens festlige 
højdepunkt var en lækker 3-retters menu 
serveret af Café Klint i designværkstedet. 

November sluttede også i designværk-
stedet, hvor museumsinspektør Vibeke 
Andersson Møller fortalte om Danske 
Kunstner tapeter 1930-1965, efterfulgt 
af en ivrig dialog ud fra de mange 
spændende eksempler i hendes bog om 
emnet.

Vi har i år været den glade og taknemme-
lige modtager af en anonym penge-
donation, som vil styrke vores arbejde 
fremover, bl.a. ved at muliggøre udgi-
velsen af en helt ny og meget tiltrængt 
hvervefolder, som vil hjælpe os i arbejdet 
med at få nye og flere medlemmer.

En stor tak til bestyrelsen, forretnings-
udvalget, og arrangementsudvalget samt 
frivillige hjælpere – specielt til vores 
trofaste mangeårige bestyrelsesmedlem-
mer Per Magid og Ole Lachmann – men 
også til museet, museumsdirektør Anne-
Louise Sommer og hendes engagerede 
ledelsesgruppe og øvrige medarbejdere, 
som vi har et inspirerende og fortrinligt 
samarbejde med. Dette ser vi frem til at 
fortsætte og udbygge i de kommende år. 

Selskabet konstituerede sig efter årets 
generalforsamling således:

Direktør, designer MDD MAA Johan 
Adam Linneballe (formand)
Cand.jur. og mag.art. Grete Thrane 
(næstformand)
Revisor Birgitte Helweg-Ovesen 
(kasserer)

Cand.jur Lene Kann-Rasmussen
Dommer Nina Melchior 
Advokat Niels Gangsted-Rasmussen 
(referent)
Advokat Jeppe Skadhauge
Guldsmed Peder Musse
Museumsdirektør Anne-Louise Sommer

Keramiker, Louise Hindsgavl.

Sotheby's ekspert Robert Bradlow.

Kunstneren Peter Brandes viser sit eget værk.
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et område inden for modetøjet, 
der har været meget lidt fokus på 

gennem hele museets historie, har været 
herretøjet og dets specielle brug af skræd-
derkunst. Undtaget herfra har været tøj, 
hvor tekstilet i sig selv har repræsenteret 
et elegant vævemønster eller en smuk 
dekoration, oftest som broderi, som det 
fx var tilfældet med herretøjet i 1700-tal-
let. Gennem en af samlingens venner fik 
vi kontakt med tidligere skræddermester 
og oldermand for skrædderlauget, Willy 
Mokjær, fra hvem museet fik mulighed 
for at erhverve tre jakkesæt, to frakker og 
en smoking, som han selv havde udført. 
Tøjet er fine eksempler på høj kvalitet 
af skrædderkunst fra 1960-80’erne, 
samtidig med at Willy Mokjær har 
tilført hver enkelt del sit eget personlige 
design-twist. 

mode & tekstil

I 2013 donerede Designmuseum Danmarks venneforening 
generøst deres årlige pengegave til at understøtte 
indsamlingen på et af museets satsningsområder, mode 
og tekstil. Det gav mulighed for at udvide og supplere 
modesamlingen med genstande, der længe havde været på 
museets ønskeliste.

udarbejdet i et af tidens nye teknologiske 
materialer, neopren, der især benyttes til 
våddragter. En anden herretøjsdesigner, 
der har stor succes i udlandet, er Astrid 
Andersen. Hun arbejder især med sports-
tøj, idet hun tager klassiske sporttøjsmo-
deller og tilfører twistede materialesam-
mensætninger. Der arbejdes yderligere 
på at indsamle fra designeren David 
Andersen, der arbejder bæredygtigt med 
sit design, samt at supplere til samlingens 
øvrige stykker med modedesign både til 
herrer og damer af Henrik Vibskov. 

Til indsamlingen af kvindetøj fik museet 
to store ønsker opfyldt. Dels erhver-
vede vi en kjole af designeren Charlotte 
Østergaard, der især vil være kendt for 
sine plisserede kjoler, bluser og nederdele. 
Museet valgte en lang, sort, plisseret 
kjole, der – som hun selv betegner det – 
er en signaturmodel, udført i ganske få 

Af Kirsten Toftegaard, museumsinspektør

Det gav incitamentet til at henvende sig 
til nogle af tidens mest toneangivende, 
unge, danske modedesignere, hvor tøj til 
mænd er i centrum. Tidspunktet for ind-
samling af beklædning til herrer opfattes 
som helt rigtig lige nu, idet det er inden 
for herretøjet, at der eksperimenteres 
mest med design og kvaliteter, samtidig 
med at der arbejdes med – som det i flere 
hundrede år har været tradition indenfor 
herretøjet – snittet og forarbejdningen, 
vigtige karakteristiske træk som museet 
altid har lagt vægt på i indsamlingen.

Ny dansk mode
Designeren Silas Adler med sit mærke 
Soulland har bidraget både med konfek-
tion og med show-pieces, det vil sige tøj, 
der indeholder essensen af den aktuelle 
halvårlige kollektion, men som kun er 
udført i enkelte eksemplarer. Erhvervelser 
fra designeren Asger Juel Larsen er 

Årets donation designmuseets Venner 2013

— Erhvervelser

eksemplarer. Dels indkøbte vi en bluse 
og nederdel af Anne Sofie Madsen, en 
af tidens helt aktuelle designere. Hun 
dekorerer sine overflader med folde- og 
prægeteknikker, og hver del er smukt 
forarbejdet i hånden – en forlængelse 
af museets klassiske indsamlingspolitik, 
hvor håndarbejdet har en central 
placering. 

Krigsmode & strik
En privat samler af modetøj til damer 
tilbød museet at udvælge et antal stykker 
til erhvervelse, inden den største del af 
samlingen gik på auktion i England. 
Samlingen dækkede en tidsperiode på 
ca. 100 år fra 1870-1970. Valget faldt på 
ti stykker, som udfylder huller i museets 
samling, fx veldesignet hverdagstøj fra 
1920’erne og enkelte modeller fra tiden 
under 2. Verdenskrig, hvor materia-
lemanglen betød, at ikke meget tøj er 
blevet bevaret. 
Et andet område, som ikke har været 
dækket særlig grundigt igennem museets 
historie, er dokumentationen af strik 
både som mode og som en tekstil teknik. 
I forbindelse med mindre udstillinger i 
de senere år på museet har vi erhvervet 
enkelte genstande, men ved hjælp fra 
venneforeningen har det nu været muligt 
at supplere samlingen af strikket mo-
detøj. Fra firmaet Isager Strik har vi er-
hvervet i alt fem håndstrikkede modeller 

designet både af Marianne Isager, 
grundlæggeren af firmaet, og hendes dat-
ter Helga Isager, der for få år siden blev 
en del af virksomheden. De fem modeller 
repræsenterer strikkede teknikker som 
lænkestrikning, hulkrus, zigzag-strikning 
og neverkont – en teknik, som Marianne 
Isager allerede siden begyndelsen af sin 
snart 40-årige karriere som strikdesig-
ner har arbejdet på at gøre populær. 
Modellerne er både til kvinder, børn og 
mænd. Desuden har museet erhvervet 
tre modeller fra strikdesigneren Pernille 
Feilberg. I modsætning til Marianne og 
Helga Isager strikker Pernille Feilberg 
på maskine. Det udelukker dog ikke en 
meget stor del af håndarbejde forbundet 
med udførelsen af strikmodellerne, og 
hun lægger vægt på at udføre alle model-
ler på eget værksted. Fra Pernille Feilberg 
indkøbte vi en poncho, en strikbluse og 
en unika-strikkjole, der har været benyt-
tet i udstillingssammenhæng. 

En stor tak 
I hele dette indsamlingstiltag, som 
skyldtes venneforeningens fine gave, har 
museets venner indirekte været årsag til, 
at nogle designere valgte at donere de 
modeller, som museet efterspurgte. Det 
skete med Jørgen og Mads Nørgaard, 
der donerede endnu en af deres ikoniske 

t-shirts, ’Rip 101’, til samlingen, denne 
gang i den stribede model i sort og hvid 
med røde kanter. Et fotografi af fiskere på 
det tidligere Handels- og Søfartsmuseum 
på Kronborg inspirerede Mads Nørgaard 
til at designe den mørkeblå cardigan, 
’Klemens Special Zip’, med lynlås i 
kontrastfarven orange. Trøjen blev måske 
mest kendt i den brede offentlighed, da 
kandidat fra Socialdemokratiet, Frank 
Jensen, ved kommunalvalget i 2012 bar 
en kopi af trøjen på sin valgplakat. Mads 
Nørgaard forærede efterfølgende Køben-
havns overborgmester, Frank Jensen, en 
’ægte’ model – den samme model, som 
han også donerede til museets samling. I 
forbindelse med forretningsudvidelsen i 
2012, hvor firmaet Nørgaard paa Strøget 
og Mads Nørgaard, Copenhagen, blev 
slået sammen, designede Mads Nørgaard 
sammen med det svenske firma Acne en 
fortolkning af ’Rip 101’, denne gang som 
en kjole, hvoraf et eksemplar blev foræret 
til museet. Endelig valgte det islandske 
tøjfirma, Gudrun & Gudrun, der stod 
bag en striksweater, som blev benyttet 
af figuren Sarah Lund i DR 1's drama-
satsning ’Forbrydelsen’, at donere et 
eksempel af sweateren til Designmuseum 
Danmarks samling.       

Museet takker venneforeningen for den 
generøse donation.

Museet har erhvervet jakkesættet fra Soullands 
kollektion "Katastrophe", spring/summer, 2014.

Museet har erhvervet overdel fra 
kollektionen "Sirens of Chrome", 
autumn/winter, 2014.
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i forbindelse med tilrettelæggelsen af 
udstillingen ”Wegner – bare een god 

stol” erhvervedes en 7 hovedværker af 
Wegner, bl.a. hans V-bord tegnet til 
Den runde stol og gyngestolen J16. 
Museet fik mulighed for at erhverve 
Børge Mogensens eget Shakerbord og 
prototypen til hans skalstol fra 1949 med 
støtte fra Kulturstyrelsen. Møbeldesig-
neren Bernt har doneret et eksemplar 
af sin ”kludestol”, et værk, der ligesom 
Søren Ulrik Pedersens ”Slow Chair”, 
også erhvervet i 2013, længe har stået på 
museets ønskeliste.
 
Ny dansk design
Inden for ny dansk design bør fremhæves 
Troels Grum-Svendsens nytænkende 

nye genstande til museet

Museet har erhvervet 199 nye genstande i 2013, dertil 
kommer tekstilsamlingens erhvervelser. En stor del af 
genstandene er donationer. Indsamlingen følger museets 
strategiplan 2013-2016. Derfor lægges der i disse år særlig 
vægt på opsøgende indsamlingsarbejde inden for områderne 
dansk møbelkunst fra det 20. århundrede, det nyeste 
danske design og kunsthåndværk, og mode og tekstil.

”Grip-bord” fra 2011, der venligt 
blev doneret af producenten Randers 
+ Radius og nu er en del af museets 
permanente udstilling.

Apparater 
Fra Teknisk Museum har museet mod-
taget en stor samling af apparater på i alt 
38 stk., som tilføjer en væsentlig bredde 
til museets samling af kommunikations-
apparater og regnemaskiner fra det 20. 
århundrede.

erhvervelser 2013

Af Christian Holmsted Olesen, udstillings- og samlingschef

— Erhvervelser

Gyngestolen J16 og V-bordet af Wegner.
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Museet vil også arbejde målrettet på at 
tiltrække børn og unge, samt børnefa-
milier i forbindelse med udstillingen 
Barnets Århundrede, der er sat til at åbne 
28. november 2014 og i forbindelse med 
vores værkstedsaktiviteter for børn og 
forældre i skoleferier mm.
 
I slutning af året åbner vi den længe ven-
tede permanente mode- og tekstiludstil-
ling. Det vil være første gang i Danmark, 
at publikum får mulighed for at se en 
udstilling om mode og tekstil med fokus 
på design og designprocesser. I udstil-
lingen vises ca. 350 stykker fra museets 
egne samlinger, der vil være ældre stykker 
sammen med helt nutidig mode. 
 

et smugkig 2014

Designmuseet vil i 2014 arbejde videre med alle de 
spændende planer, som vi satte i søen i 2013. Vi glæder 
os blandt andet til at videreudvikle vores dynamiske 
udstillingsstrategi, og vil også have øget fokus på 
brugertilfredshed. 

Museet stræber hele tiden efter at give de 
besøgende den bedste oplevelse og et af 
de områder, som vi i de kommende år vil 
arbejde på at udvikle er velkomstoplevel-
sen. Målet er, at give vores besøgende og 
gæster fra nær og fjern en endnu bedre 
introduktion til museet – fra dets histo-
riske arkitektur, udstillinger, samlinger 
og virke. Ligeledes vil vi arbejde videre 
med at forbedre formidling og skiltning 
i museet særligt med henblik på at 
imødekomme de mange internationale 
besøgende som årligt gæster museet.

Af Nikolina Olsen-Rule, kommunikationschef

— Virksomhedsoplysninger

udlÅn 2013

- Udlån fra 
genstandssamlingen

Bilbao Art Museum - ”Francisco Durrio”, 3. juni – 
15. september 2013
Gauguins ”Selvportræt” (962), ”Fiskevasen” 
(B3/1931)
Kulturhistoriska Föreningen för södre Sverige, Lund 
- ”Lars Håkansson” - 1. marts – 30. maj 2013
”Skorpion” sølv af Lars Håkansson (43/1985) 
Davids Samling - ”Flora Islamica, Plantemotiver i 
Islams Kunst’- 21. marts – 27. oktober 2013
Safavidisk brevpose af fløjl (D1228) 
Thorvaldsen - ”Bøggild” - 8. marts - 22. juni 2013
Skulptur i kunststen og mosaik af Mogens Bøggild: 
”Slangen der æder en kanin” (B32/1937)
AROS - ”Guldalder – nye perspektiver på den 
danske guldalderkunst” 18. maj - 20. oktober 2013 
To malerier af Christen Købke: 
”Et af de små tårne på Frederiksborg slot”, 1834-35 
(1325)
”Tagryggen over Frederiksborg slot”, 1834-35 
(1326) 
Museum Rietberg Zürich - “Von Buddha bis 
Picasso”, 19. april – 18. august 2013 
Spansk kabinet (20/1965)
Barbican, London – “POP- ART- DESIGN”, 
oktober 2013 – januar 2014
Gunnar Aagaard Andersen: ‘Portrait of my mother’s 
Chesterfield’ (183/2005)
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 
– ’Danmark og zarens Rusland’, 29. august - 1. 
december 2013
Bukkelpokal, Chr. Jamnitzer, Nürnberg (B56/1933)
Konfektskål, Hans Lambrecht II (16/1969)

- Udlån fra Arkiv for 
Dansk Design

Ordrupgaard - ’Mary Cassatt. Fransk-amerikansk 
impressionist på papir’, 8. februar – 19. juni 2013
– i alt 16 træsnit + 4 bøger
Gl. Holtegaard - MAN RAY - Avantgardens 
mester, 23. august - 15. december 2013
- 2 numre af tidsskriftet Harpers Bazar
Moderna Museet, Stockholm - Pop Art Design, 29 
juni – 22 september, 2013
- 2 numre af tidsskriftet Harper’s Bazaar
Institut Neerlandais, Paris – “At the Sign of Four 
Winds, Hieronymus Cock- Breugels publisher, the 
Renaissance print”, 18. september – 15. december 
- 4 sjældne ornamentstik af Hieronymus Cock
Maison du Danemark, Paris – “Finn Juhl exhibi-
tion”, 19. juni 2013 – 28. juli 2013 
- 40 vandfarvetegninger af Finn Juhl’s møbler
Musée départemental Matisse, Le Chateau- Cham-
brésis - Matisse, La coleur  decupée”, 3. marts 
2013 – 9. Juni 2013
- Matisse papirklip “Composition Violet et Bleu”
Rønnebæksholm, Næstved – ”Karl Hansen 
Reistrup”, 23. marts – juni 2013
- 10 tegninger
Skovgaard Museet, Viborg – ”Den glemte søster 
- Suzette Holten født Skovgaard”, 25. januar - 20 
maj 2013
- 2 tegninger
Arken - Frida Kahlo, 6. sep. 2013 – 12. januar 
2014
- 2 numre af tidsskriftet Vogue. New York, 
1937-1938



6160
Bestyrelse
Formand: Direktør Flemming Lindeløv
Næstformand: Advokat Jeppe Skadhauge

Direktør Kjeld von Folsach
Adm. direktør Kim Weckstrøm Jensen
Direktør Johan Adam Lindeballe
Adm. direktør Pia Bech Mathiesen
Udstillings- og samlingschef Christian Holmsted Olesen, medarbejderrepræsentant

Repræsentantskab
Formand: Direktør Flemming Lindeløv 

Adm. direktør Ulrik Garde Due
Direktør Kjeld von Folsach
Bibliotekar Christina Collet Hvolgaard
Direktør Asger Høeg
Adm. direktør Kim Weckstrøm Jensen
Cand.jur. Lene Kann-Rasmussen
Direktør Johan Adam Linneballe
Adm. direktør Pia Bech Mathiesen
Cand.jur. Nina Melchior
Guldsmed Peder Musse
Adm. direktør Anne-Marie Mærkedahl
Udstillings- og samlingschef Christian Holmsted Olesen
Advokat og mag.art. Grete Thrane
Malermester Per Vangekjær

De udpegende myndigheder er:
DI, Håndværksrådet, Ny Carlsberg Museumslegat, C. L. Davids Fond og Samling og Designmuseets Venner. Herudover 
vælges der to medarbejderrepræsentanter.

Revision: Deloitte – Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Virksomhedsoplysninger
Bestyrelse & repræsentantskab

      
Indtægter 
Tilskud fra staten               16.552.774
Entreindtægter                 3.972.463
Driftstilskud fra fonde og private                  452.544
Diverse indtægter                                        877.991
Ikke offentlige tilskud               15.949.768
Omsætning, museumsbutik                 2.584.829
Indtægt ejendom                 2.235.501
 
Indtægter i alt            42.625.870

Udgifter
Personale               -14.145.178
Ejendomsskat                     -93.428
Driftsudgifter ejendomme                - 4.207.739
Bibliotek, - bogindkøb og anden drift                                 - 539.971
Udstillinger, samlinger og magasiner              - 2.763.242
Formidling og kommunikation                  -754.364
Undersøgelser og erhvervelser               -1.480.346
Udstilling og markedsføring                - 3.401.188
Andre aktiviteter og projekter                                     - 14.495.386
Administration                  -1.379.156
Entré                      - 19.629
Vareforbrug og lønomkostninger m.v., museumsbutik               -2.432.857

 
Udgifter i alt               -42.311.296

Renter
Renteindtægter                     4.640
Renteudgifter                         -23
Renter (netto)                      4.617

Årets resultat, overskud 319.191

Årsresultat 2013
designmuseet modtager statstilskud i henhold til ”Lov om museer mv.” § 16

Årets overskud på kr. 319.191 tillægges museets egenkapital.  Tidligere års akkumulerede driftsresultater, der er tillagt 
museets egenkapital, andrager i alt pr. 1. januar 2014 kr. 371.955.
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- Ledelse
Anne-Louise Sommer, museumsdirektør
Christian Holmsted Olesen, udstillings- og samlingschef 
Lars Dybdahl, biblioteks- og forskningschef
Nikolina Olsen-Rule, kommunikationschef 
Poul-Erik Mortensen, regnskabschef 
Thomas Bakke, driftschef

- Udstillinger & samlinger
Christian Holmsted Olesen, udstillings- og samlingschef 
Alison Marie Frazer Riegels Melchior, projektansat
Benjamin Isak Schlifer Monrad, projektansat
Britt Zophia Dam, praktikant, 1. februar til 31. maj
Cari Cecilie Damquist Olsen, museumsassistent, ansat 26. august*
Charlotte Malte, registrator, fratrådt 30. september 
Kirsten Toftegaard, museumsinspektør, leder af Tekstil- og Dragtsamlingen
Lotte Gelbjerg-Hansen Klyver, papirkonservator, 11. april til 10. oktober*
Peniila Anastasia Laviolette, registrator, deltid, fratrådt 1. december
Ulla Houkjær, museumsinspektør, ældre samling

- Kommunikation & undervisning
Nikolina Olsen-Rule, kommunikationschef 

Kommunikation
Amy Elizabeth Lüscher, bachelor, deltid, ansat, fratrådt 31. marts 
Christina Himmelev Carlsen, formidler, underviser, deltid, fratrådt 31. december 

Undervisning
Anders Eske Laurberg Hansen, omviser deltid, ansat 1. november 
Dianna Venia Olsen, omviser deltid, ansat 1. november
Gitte Egholm Kopenhagen, undervisningsassistent, ansat 3. januar*
Kirsten Hegner, undervisningsansvarlig, stillingen er samfinansieret med Skoletjenesten, Københavns kommune. Vikar til 1. maj.
Kirsten Rotbøll Lassen, underviser deltid, ansat 19. august
Kristina Dyrlund, omviser deltid
Kristoffer Koefoed-Hansen, omviser deltid, fratrådt 31. december
Rasmus Fristed Jensen, omviser deltid, fratrådt 31. marts
Rikke Rosenberg, undervisnings- og udviklingsansvarlig, samfinansieret med Skoletjenesten, Kbh's kommune. Orlov til 1. maj.
Sidsel Vogdrup-Schmidt, omviser deltid, ansat 1. november

- Biblioteket, Arkiv for Dansk Design & Plakatsamlingen
Lars Dybdahl, bibliotekschef

Bogsamling
Anja Lollesgaard, bibliotekar
Nils Frederiksen, bibliotekar 
Peter Querling Jacobsen, biblioteksbetjent
Sara Fruelund, bibliotekar, deltid 
Susanne Scharff, bibliotekar, deltid, fratrådt 30. november 
Søren Nordhausen, biblioteksmedhjælp, deltid

medarbejdere
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Arkiv for Dansk Design, Furnitureindex og grafiske specialsamlinger
Anne Kristine Skjelbo, Furnitureindex, deltid*
Christina Collet Hvolgaard Sørensen, bibliotekar, også tilknyttet Bogsamlingen
Christine Rosenlund, deltid, projektansat
Kristina Dyrlund, bachelor, deltid

Plakatsamlingen
Tatiana Lodishensky, filolog, deltid*

Frivillige i biblioteket
Jytte Johansen 
Ulla Lund Petersen

- Drift
Thomas Bakke, driftschef
Ann Tadsa, rengøringsassistent
Boris Hagelskjær Jensen, museumshåndværker
Dorthe Glad, rengøringsassistent, 
Hans Nørgaard, museumsbetjent
Laila Ayad Fam Jensen, rengøringsassistent

Museumsbutikken
Ann-Christine Rørvang, daglig leder

Museumsmedarbejdere, deltid
Helene Borregaard Stephensen, fratrådt 30. september, Henrik Hansen, Jørgen Fabricius Mogensen, fratrådt 30. november, 
Josepha Lembcke, tiltrådt 1. december, Katrine Schmidt Jensen, Kenn Roy Rasmussen, Kira Barkholdt Moss, fratrådt 1. februar, 
Kristoffer Koefoed-Hansen, ansat 1. maj og fratrådt 31. december, Lena Nicolajsen, Line Landø Hartnack, ansat 1. april, Mads 
Bengtson, Marianne Johnstad-Møller, Mette Kirk, Michael Ehlers Pedersen, Rasmus Cortsen, Tina Folkersen, ansat 1. marts, 
Peniila Anastasia Laviolette, Søren Nordhausen, Vicki Hertz, ansat 1. november.

- Administration & IT
Benjamin Bjerre Olesen, IT-medarbejder, deltid
Daniel Sloth Shenoy, IT-medarbejder, deltid, ansat 24. maj 
Henriette Falkenberg Andreasen, sekretariat
Jette Nedergaard, bogholder
Kasper Hedegaard, IT-medarbejder, deltid
Marie Junia Fly Käszner, museumsmedarbejderkoordinator
Poul-Erik Mortensen, regnskabschef 
Thea Mottes, assistent, fratrådt 31. juli 

- Projektansættelser
Laura Liv Weikop, Ph.d. stipendiat 
Mette Kamilla Kleinert, magister, fratrådt 15. maj

*Flexjob, jobtræning, puljejob, praktikanter, løntilskudsjob m.v.
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- Medarbejdernes repræsentation i bestyrelser og udvalg samt deltagelse i 
kurser, seminarer mv. 2013

Anja Lollesgaard  
Faglige hverv
Censor på IVA, Det informationsvidenska-
belige Akademi, KUA (tidligere Danmarks 
Biblioteksskole)

Kurser /seminarer
Er en post en Marc-post? Kursus om nye katalo-
giseringssystemer og -regler, arrangeret af Forum 
for Registrering, Odense, 30. september 
ARLIS/Norden Kunstbibliotekarkonference 
og årsmøde, København, 29-31. august. Vært 
s.m. Lars Dybdahl og Sara Fruelund 31. august 
på Designmuseet. Introduktion til bibliotekets 
samlinger og museet
Kursus om arkiver fra erhvervsvirksomheder, ar-
rangeret af Bibliotekarforbundets faggruppe for 
katalogisering, Fabita, Statens Erhvervshistoriske 
Arkiv, Århus 4.- 6. november 

Studierejser
Museumsbesøg, bl.a. på Victoria and Albert 
Museum, London, og deltagelse i lancering 
af jubilæumsbog i tekstilfirmaet Kvadrats 
showroom, London, 16.-18. september
Studiebesøg og kurertjeneste: Besøg bl.a. i Den 
Gamle Bys sølvsamling og plakatmuseum, samt 
afhentning af originaltegninger samt diverse 
publikationer hos møbelarkitekt Bodil Kjær, 
Århus 4.6. november

Anne-Louise Sommer
Medlem af bestyrelserne for
Dansk Design Center (udpeget af Kul-
turministeriet, Forskningsministeriet og 
Undervisningsministeriet) 
Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for 
Arkitektur, Design og Konservering (udpeget af 
Kulturministeriet) 
Finn Juhl Institute 
Pris-komiteen for Torsten och Wanja Söderbergs 
Nordiska Designpris
Norges Dansehøyskole, Oslo 
Kulturcenteret Assistens 
Development Centre UMT / Udviklingscenter 
for Møbel og Træ 
Designmuseets Venner (tidligere Kunstindustri-
museets Venner) 
Kay Bojesen og hustru Erna Bojesens 
Mindelegat
Gerda Hennings Mindelegat

Andre hverv
Det danske Kulturinstituts Repræsentantskab
Håndværkerrådets Repræsentantskab
Dansk Designråd, 
Nordisk Kulturfond, sagkyndig inden for 
området arkitektur og design 
Editorial Advisory Board, Design and Culture, 
Berg Journals
Danske Museer, redaktionskomité
Kulturklubben i København
IVA’s (Informationsvidenskabeligt Akademi, 
Københavns Universitet) aftagerpanel
Gæste jurymedlem i Time to Design Award 
2013
Jurymedlem i Bo Bedre Awards 2013

Modtaget Finlands løveorden, ridderkorset

Foredrag, konferencer og rejser
Gæstetaler ved Malerlaugets Stiftelsesfest d.  23. 
januar 
Studietur Reykjavik, Söderberg Priskomitéen d. 
11. – 14. april 
Vennernes Generalforsamling foredraget ”Dansk 
Design NU!” d. 23. april
Researchtur til Kina med Kulturstyrelsen: 
Beijing, Suzhou og Shanghai d. 14. – 20. april 
2013
”All Russian Museum of Decorative and 
Applied Arts: ” Design museums in the 21st 
Century - Tradition, transformation, challen-
ges”, Moskva d. 22. maj 2013
”From personal project to product”  paneldis-
kussion ved Time to Design Award-uddeling, 
Statens Værksteder, 28. august 2013 
Åbningstale ”OUT OF FASHION”  Kunsten, 
Ålborg d. 12. september 
Researchtur til Seoul, Sydkorea med Kultur-
styrelsen og Den Danske Ambassade i Seoul d. 
21. – 27. september 2013
Gæstetaler ved Håndværkerforeningens Stiftel-
sesfest d. 20. november 2013
Researchtur til Seoul, Sydkorea med Den Dan-
ske Ambassade i Seoul d. 25. – 29. november 
2013
Åbningstaler ved ”Danish Pulse”, designfrem-
stød i Shanghai d. 30. november 2013 ”The 
story about how design can make a difference 
for a society and for a people”
”Kaj Franck’s legacy in the context of the Nordic 
countries”, Kultursalon på Den Finske Ambas-
sades residens d.  3. december 2013

Faglige hverv
Beskikket censor ved Københavns Universitet, 
Århus Universitet, Syddansk Universitet og 
Roskilde Universitet
Vejleder ph.d.-studerende ved Kunstakademiets 
Designskole og Designskolen i Kolding
Medlem af ekspertpanel ved evaluering af 
AHOs (Arkitektur- og designhøjskolen, Oslo) 
masteruddannelse i design
Erhvervsforskerudvalget, Forsknings- og 
innovationsstyrelsen

Christian Holmsted Olesen
Foredrag og konferencer
Dommer i Kulturstyrelsens konkurrence om et 
møbel til Statens Kunstfonds Smykkeskrin.
Foredrag og undervisning i Designmuseet for 
Danmarks Tekniske Universitet – Design og 
Innovation, Kunstakademiets Designskole, 
Kunstakademiets Arkitektskole, Designskolen i 
Kolding, Aalborg Universitet – Design og Arki-
tektur, Københavns Universitet – Kunsthistorie, 
Syddansk Universitet – Kulturstudier, Dansk 
Institut for Internationale Studier (DIIS).

Faglige hverv
Medlem af bestyrelsen for Designrådet
Medarbejderrepræsentant i Designmuseets 
bestyrelse
Partner i forskningsprojektet ”The embedded 
Knowledge in Furnituretypes” – et forsknings-
samarbejde med Kunstakademiets Designskole 
og Arkitektskole
Censor ved Syddansk Universitet i 
Designhistorie/Designledelse

Christina Collet Hvolgaard
Faglige hverv 
Medarbejderrepræsentant i Designmuseum 
Danmarks repræsentantskab

Kursus
Netværksmøde om Udstillingslogistik, Statens 
Museum for Kunst, december 2013  

Kirsten Toftegaard
Faglige hverv
Medlem af Dragtpuljen, netværkssamarbejde 
mellem danske museer
Valgt som delegeret for Danmark i CIETA 
(Centre Internationale d’Études des Textiles 
Anciens)
Medlem af MOKO-modekonsortiet
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Medlem af textilnet.dk – terminologi-
projekt under Dragtpuljen med støtte fra 
Kulturstyrelsen
Medlem af Designmuseum Danmarks 
Samarbejdsudvalg

Foredrag og deltagelse i konferencer, sympo-
sier og workshops
HERA (Humanities in the Research Area) 
’Fashioning the Early Modern: Creativity and 
Innovation in Europe, 1500-1800’, workshop 
for deltagerne i den afsluttende antologi, 14.-16. 
marts, 2013, Chicheley Hall, Newport Pagnell 
Dragt- og tekstilpuljemøde, Frederiksborg 
Slot, omvisning på Designmuseum Danmark i 
udstillingen ’Post-war British Textiles’, 20.-21. 
marts, 2013  
HERA (Humanities in the Research Area) work-
shop, ’Fashioning the Early Modern: Creativity 
and Innovation in Europe, 1500-1800’, The 
Bowes Museum, Barnard Castle, Yorkshire, 26. 
april, 2013, paper: ‘Early Modern Fashion in 
the Museum’
HERA (Humanities in the Research Area) 
JRP Final conference, præsentation af alle 
11 projekter, inclusive ‘Fashioning the Early 
Modern: Creativity and Innovation in Europe, 
1500-1800’, British Library, London, 30.-31. 
Maj, 2013 
Dragt- og tekstilpuljemøde, Den Gl. By, Århus, 
18.-19. september, 2013
Cieta-rådsmøde og konference (Centre 
Internationale d’Études des Textiles Anciens) 
’The History of Textile Collections and Textile 
Research’, Lyon, Frankrig, 29. september -3. 
Oktober, 2013, paper: ‘Fashion and Texti-
les – Collecting strategies at Designmuseum 
Danmark’
Textile Symposium, Rijksmuseum, Amsterdam, 
7.-8. Oktober, 2013
TOTH workshop, ‘Verbal and nonverbal 
representation in terminology’, CTR (Dan-
marks Grundforskningsfond, Centre for 
Textile Research), Saxo-Instituttet, Københavns 
Universitet, 8. November, 2013
Foredrag ’Protekst: Kunsthåndværkertøj og 
beklædningskunst når moden er for meget, 
og noget andet må til’ i en række af Folkeuni-
versitets-foredrag under titlen ’Modens kultur 
og æstetik’, Designmuseum Danmark, 13. 
november, 2013   
Wardrobe workshop, Copenhagen Business 
School, 14,-15. november, 2013

Lars Dybdahl
Foredrag og konferencer
Tilrettelægning af gå-hjem møder på Designmu-
seum Danmarks Bibliotek 
Undervisning og foredrag om emner i bib-
liotekets samlinger for skoler og design- og 
universitetsstuderende 
Foredrag s.m. Laura Liv Weikop om pladecovers 
for Politiken Plus, Designmuseet, 9. januar
Foredrag om modens historie ved Folkeuniversi-
tetet i Emdrup, 16. januar
Mediator ved arrangement med den schweiziske 
designer Carlo Clopath, Statens Værksteder for 
Kunst, 4. april
Mediator ved arrangement på udstillingen 
Arkitektonisk stuegang, Designmuseet, 24. april
Mediator ved arrangement med den sydkorean-
ske designer Sanghyeok Lee, Statens Værksteder 
for kunst, 24. oktober
Tilrettelægning af forskermøde om designpro-
cessen som forskningsfelt med Ph.d. Mette 
Wolf, Designmuseum Danmark, 29. januar
ARLIS/Norden Kunstbibliotekarkonference og 
årsmøde, København, 31. august. Vært s.m. 
Anja Lollesgaard og Sara Fruelund på Design-
museet. Introduktion til bibliotekets samlinger 
og museet

Faglige hverv
Medlem af Forsknings- og Innovationsstyrelsens 
Erhvervsforskerudvalg, Ministeriet for Viden-
skab Teknologi og Udvikling; bedømmelse af 
erhvervsph.d. ansøgninger
Medlem af bestyrelsen for Knud V. Engelhardts 
Mindelegat
Medlem af Det kunstneriske Råd, Glasmuseet, 
Ebeltoft
Beskikket censor ved de danske universiteter 
inden for design, kunsthistorie og visuel kultur.

Kurser 
Kursus for ledere om sygefravær, Nationalmu-
seet 17. august 
Fremtidens forskningsbibliotek, Kursus arrange-
ret af DEFF, København, 25. november

Laura Liv Weikop
Foredrag, konferencer og rejser
Deltagelse i PhD-kursus: ”Philosophy & Aesthe-
tics – Architecture, Design and Urban Planning/
Urban Design” 
Aalborg Universitet, Department for Architec-
ture, Design & media Technology, Aalborg City 
Campus, 28-29. januar 2014. 
Deltagelse i seminar: "Scenography - the art 

of making space talk" v/ stagedesigner Uwe 
Brückner
KADK, Skolerådssalen, Philip de Langes Allé 
10, 1435 Kbh K, 28.02.2012
Deltagelse i PhD-kursus: ”Videnskabsteori, 
metode og projektplanlægning”
KADK, Skolerådssalen, Philip de Langes Allé 
10, 1435 Kbh K, 25.02.2013-08.03.2013
Deltagelse i seminar: ”Internationalt For-
midlingsseminar 2013 - Museet på Tværs” v/ 
Organisationen for Danske Museer. 
Hotel OPUS, Horsens, 12.03.2013-14.03.2013
Deltagelse i konference: ”Fashioning the Early 
Modern”
The Bowes Museum, Newgate  Barnard Castle, 
County Durham DL12 8NP, Storbritannien                       
25.04.2013-27.04.2013
Deltagelse i seminar: Sociale læringsrum og 
vidensproducerende processer v/ Kulturstyrelsen
ARKEN, Skovvej 100, 2635 Ishøj, 
13.05.2013-14.05.2013
Deltagelse i netværksforum: ”Kuratorisk Forum: 
fælles forskningsudvikling” v/ IKK, Københavns 
Universitet sammen med en andre repræsen-
tanter fra museumsbranchen. 03.04.2013 og 
05.06.2013
Deltagelse i PhD-kursus: Effective qualitative 
research v/ professor David Silvermann
Copenhagen Business School, Kilevej 14A, 
2000 Frederiksberg, 21.10.2013-24.10.2013
Deltagelse i og oplæg ved conference: “Museum 
Metamorphosis”
School of Museum Studies, University of 
Leicester, 04.11.2013-07.11.2013
Deltagelse i og oplæg ved seminar: Kulturmini-
steriets årlige Julies Bomholt Seminar 
Harsdorfsalen på Statens Arkiver, Rigsdagsgår-
den 9, 1218 København K, 09.12.2013

Formidlingsaktivitet
Modesalon arrangering og afholdelse af Modesa-
lon på Designmuseum Danmark 30.01.2013
Foredag: Forholdet mellem kunst og design - 
Dialogmøde med Tina Midtgaard
Nivaagaards Malerisamling, Gammel Strandvej 
2, 2990 Nivå, 06.03.2013
Forskningsblog - udvikling og løbende 
opdatering af forskningsbloggen ”Udstillings-
laboratoriet” – www.udstillingslaboratoriet.
designmuseum.dk
udarbejdelse af udstillingen og forskningscasen 
”Udstillingslaboratoriet – Hverdagsdesign på 3 
måder”
Designmuseum Danmark
04.10.2013-02.03.2014



Foredrag/omvisning i udstillingsrum, -design 
og formidling for Design/Business-studerende 
fra CBS
Designmuseum Danmark, 22.11.2013

Løbende deltagelse i Medborgerskabspro-
jektet med repræsentanter fra andre museer. 
Netværksudvikling og faglig sparring. 

Mirjam Gelfer-jørgensen
Foredrag/forelæsning
Institut for Design og Kommunikation, Syd-
dansk Universitet, Realdanias Venneforening, 
Dansk Arkitekturcenter, Dansk-Japansk 
Selskab. Designmuseum Danmarks Bibliotek, 
Videnskabernes Selskab.

Konference-foredrag
 “Theophilus Hansen’s Contribution to the 
Decorative Arts”, Symposion zum 200. 
Geburtstag von Theophilus Hansen, Academie 
der Bildende Künste, Wien, 3.-5.juni 2013. 
”Danish Japonism in the 1880s”, Nordic 
Japonism, seminar, Oslo, 31.okt.-1.nov. 2013.

Andet
Medlem af ph.d. bedømmelsesudvalg for Stine 
Liv Buurs afhandling ”Kvalitet og Komfort, 
En afhandling om begrebet luksus i forhold 
til dansk møbeltradition”, Kunstakademiets 
Arkitektskole.
Medlem af bestyrelsen for Dan Finks Fond, 
Videnskabernes Selskab.

Nikolina Olsen-Rule
Foredrag, kurser og konferencer
Deltagelse i seminar, Social Media Week, ”Big 
data” 20.02, 2014.
Deltagelse i ODMs internationale formidlings-
seminar i Horsens, 12-14.03, 2013.
Deltagelse i Branchedag på Københavns Uni-
versitets Humanistiske Fakultet, som virksom-
hedsrepræsentant. Fokus på karriererådgivning 
af nyuddannede, 11.03, 2013.
Initiativtager til netværksgruppe for kom-
munikations- og pressemedarbejdere på 
museer i samarbejde med Søren Moesgaard fra 
Tøjhusmuseet & ODM. Møde om branding og 
strategisk kommunikation, afholdt om 11.04, 
2014 ved Orlogsmuseet.
Deltagelse i kursus ”Sygefravær rammer hele 
arbejdspladsen”, 17. 05, 2013, ved Konsulent 
Birthe Hansen på Nationalmuseet.

Deltagelse i Kulturstyrelsens seminar om 
International Presseinitiativ, ”Det amerikanske 
medielandskab”, 18.06, 2013, Design Society.
Deltagelse i kursus ”Fra kollega til leder” ved 
Ledernes kompetencecenter 20.06, 2013.
Deltagelse den internationale konference, 
Communicating the Museum, i Stockholm 3-6 
juni, 2013.
Deltagelse i seminar ”Come on in” om kom-
munikation og branding, 18.11,2013. Statens 
Museum for Kunst.
Forelæsning om Samtidsmoden som perfor-
mancekunst, for Folkeuniversitetet 20.11, 
2013.

Faglige hverv
Beskikket censor ved Det Kongelige Akademis 
Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 
– Designskolen.
Bestyrelsesmedlem i Foreningen Museer i 
København og Omegn.
Medlem af Kulturnattens styregruppe.
Medlem af Kulturklubben.

Nils Frederiksen
Kurser / seminarer
Er en post en Marc-post? Kursus om nye 
katalogiseringssystemer og –regler, arrangeret af 
Forum for Registrering, Odense, 30. september 
Fremtidens forskningsbibliotek. Kursus ar-
rangeret af DEFF, København, 25. november
Exlibris Alma. Kursus om nye biblioteks-
systemer til afløsning af Aleph, arrangeret af 
Exlibris, København, 3. december 

Sara Fruelund  
Faglige hverv
Bestyrelsesmedlem i Bibliotekarforbundets 
Kunstfaggruppe

Kurser / seminarer
ARLIS/Norden Kunstbibliotekarkonference og 
årsmøde, København, 29-31. august. Vært s.m. 
Lars Dybdahl og Anja Lollesgaard 31. august 
på Designmuseet. Introduktion til bibliotekets 
samlinger og museet
Seminar om ophavsret inden for billedkunst, 
design, mode, arkitektur og fotografi, Køben-
havns Universitet, UBVA, 12. november
Foredrag om sprogbrug i søgninger og tilgæn-
gelighed på websites, efteråret 

Studierejser
Deltagelse i studietur til Biennalen i Venedig, 
efteråret 

Ulla Houkjær
Faglige hverv
Medlem af Herregårdspuljen 
Medlem af Måltidpuljen
Medlem af The French Porcelain Society, 
London
Medlem af Gesellschaft der Deutchen 
Keramikfreunde
Medlem af bedømmelseskomiteen for Nordiske 
bogbind
Keramikfaglig konsulent i advisory board for 
Herrehuset, Kulturen i Lund

Foredrag og konferencer
18/1 +16/2 Censur på Nordiske bogbind/
Nordic Book binding 2013
28/1 Måltidspulje m. Bi Skaarup, Elysium 
Falster
17/4 ODM Årsmøde
19/4 Herregårdspuljens forårsmøde – Arreskov 
på Fyn
29/4-30/4 Oplæg og fremvisning af Design-
museum Danmarks elfenbenssamling ved 
internationalt elfenbensseminar i København
25/5 Åbningstale ved udstillingen GLASSS, 
Holstebro Kunstmuseum
17/6-18/6 Deltagelse og debattør i international 
keramikstudiedag, FPS Study day i London
15/8-17/8 Herregårdspuljens efterårsseminar, 
Skåne
23/8 Tale og motivering ved prisuddeling fra 
Holger Kvists Fond til Jeannet Iskandar.
31/10 Åbningstale ved egen udstilling: ”Skuffer, 
skabe & skrin…:”
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- Besøgstal
Besøgende 2011 2012 2013
Voksne og grupper 18.804 28.246 37.219
Copenhagen Card 3.455 6.123 8.260
Studerende og pens. 11.292 20.675 23.626
Fri entré inkl. onsdag 24.173 20.571 18.795
Besøgende til bib. 5.399 6.893 6.789
Besøgende i alt 63.123 82.508 94.689
 

- Bibliotekets besøg, beholdning & udlån
Antal besøgende på læsesal:  6.970
Antal besøgende i Arkiv for Dansk Design:  180
Antal besøgende i Plakatsamlingen:  250 
Tilvækst af bøger, pjecer m.v.:   1.070                              
Beholdning af bøger, pjecer, tidsskrifter:   202.348    
Tilvækst af plakater:   430
Beholdning af plakater: ca.    21.093    
Registreret beholdning af grafiske dokumenter, arkivalske enheder o. Lign. I arkiv for 
Dansk Design med grafiske særsamlinger: 395.682

Samlet udlån af bøger, tidsskrifter m.m.:   25.684
Heraf udgjorde
Fjernlån:   1.328                                                                                          
Læsesal:   18.102
Udlån til eksterne udstillinger - ca.:   920

Samlet udlån fra grafisk materiale fra Arkiv for Dansk Design
med grafiske særsamlinger:   83   

Antal besøg på bibliotekets databaser:
Besøg på bibliotekets online katalog:   22.443
Besøg på Furnitureindex:   94.872
Sammenlignet med 2012 betyder det en stigning på 7.000 besøgende. 

 - Website
På www.designmuseum.dk har i 2013 haft 207.551 besøg,  687.449 sidevisninger og 
129.427 entydige besøgende. I 2012 havde www.designmuseum.dk 213.679 besøg, 
725.735 sidehenvisninger og 132.395 entydige besøgende.

- Undervisning
I 2013 modtog 4800 børn og unge undervisnings på designmuseum Danmark, i 
forskellige undervisningsforløb med og uden værkstedforløb.

- Omvisninger
1590 voksne var med på en betalingsomvisninger.
  

museumsstatistik 2013



6968

NOTe FROM CHAiRMAN: 2013
The plan is clear: We know what we want!

By Flemming Lindeløv, Chairman

2013 was an effective year for 
Designmuseum Danmark. It was a year in 
which we were very busy bringing to life 
many of the plans formulated in the Strategy 
Plan 2013-2016. It is with pleasure and 
pride that, in our Annual Report 2013, we 
can elaborate on some of the cornerstones of 
the work accomplished by the Board and by 
the management. 

One of the most visible and tangible targets met 
in 2013 was the achievement of a considerable 
increase in the museum’s visitor numbers. We 
attracted 95,000 visitors despite the fact that the 
museum is currently one large construction site. 
And we're aiming even higher when it comes to 
our visitor numbers! 
In addition to our name change in 2011 
to Designmuseum Danmark, an efficiently 
functioning and inviting Café KLINT, our 
smoothly running Design Workshop (which was 
visited by some 4.800 Danish schoolchildren 
and students), and our significant and ground-
breaking exhibitions have all contributed to the 
increasing number of visitors.   

In 2013, we embarked on the project to 
replace our old roof. This is a project that can 
be implemented only with the help of a large 
and generous grant from the A. P. Møller and 
Chastine Mc-Kinney Møller Foundation. The 
project was within budget and on schedule until 
halfway through the renovation project, a high 
level of lead was discovered in the old roof tiles. 
The project, which was originally planned for 
completion prior to the 2014 summer holidays, 
will now be completed at the end of 2014.

The Board held 6 board meetings and an all-day 
strategy seminar with museum management in 
2013. The same number of meetings is planned 
for 2014.

Our ‘Strategy Plan 2013 – 2016’ has been 
prepared, approved, and can be accessed on 
our website. We know with a fair degree of 
certainty in which direction we want to take 
Designmuseum Danmark in the years to 

- Selected articles in english

come. Some of the major tasks that require 
our future attention include the replacement 
of an old and out-of-date heating system, the 
continued renovation of the museum’s facades, 
establishing the planned large new exhibition 
of the museum’s collections, a continuous and 
constant improvement of museum security and 
the ‘turbo-charging’ of our internal and external 
communications, including viral media. 

The Board continues its endeavour to comply 
with the Ministry of Culture's recommendati-
ons for good management in private cultural 
institutions.

A warm thank you goes to our employees for 
all of their hard work in 2013, as well as to the 
foundations, private individuals, friends of the 
museum, and other partners for their valued 
support and collaboration in 2013. We hope to 
enjoy continued success in our collaborations in 
the Wegner year 2014. 

ANNUAL RePORT
A journey

By Anne-Louise Sommer, Museum Director, 
adj. Professor

2013 was the year in which we determined 
our true direction. Our new Strategy 
2013-2016 was approved by the board at 
the beginning of the year – and from then 
on it was just a matter of implementation. 
We have rolled up our sleeves and set to 
work on the challenging and exciting tasks 
ahead of us. The strategy is ambitious and 
visionary, and among its objectives is for 
Designmuseum Danmark to position itself 
among the world’s foremost design museums 
by 2020. 

We do not feel that this is an unrealistic goal 
in light of the fact that Denmark is among 
the leaders in terms of a highly developed and 

internationally recognised design tradition. 
In addition, the Designmuseum is home to 
a unique and distinctive collection, much of 
which is world-class. Along with the new ini-
tiatives in dynamic, appealing and controversial 
exhibition principles, I am certain that we will 
go a long way. 

Visitors to the Designmuseum 
During 2013 many visitors made their way to 
us on Bredgade. Our visitor numbers continue 
to rise, and we can conclude that in 2012/2013 
we increased our visitor numbers by more than 
50%. And that is very satisfying to see. It’s also 
satisfying to find us coming into contact with 
new target audiences and that the percentage of 
younger visitors is rising steadily, along with the 
number of international visitors. 

2013 also brought us a range of prominent 
visitors, such as when the Finnish President’s 
wife opened the Kaj Franck exhibition in April 
in connection with Finland’s official state visit 
to Denmark, or when the South Korean Prime 
Minister dropped by for a spontaneous Sunday 
visit in connection with the official state visit 
to Denmark in October; or when domestic 
ministers and politicians like Marianne Jelved, 
the Danish Minister of Culture, or the Parlia-
ment Cultural Committee attended events held 
throughout the year at the Designmuseum. 

The varied visitor base that is attracted to the 
Designmuseum indicates that design carries a 
high degree of relevance for the public, and that 
a design museum should therefore recruit from 
a very broad visitor base.  

Our physical surroundings
2013 was particularly notable for our extensive 
roof renovation project, in which more than 
7,000 m2 of tiles are being replaced on our 
main building. The project was made possible 
by the A.P. Møller and Chastine Mc-Kinney 
Møller Foundation. The roof renovation project 
is a sizeable endeavour, as restoring a listed 
building is a highly complicated process. In 
November, midway through the project, we 
also discovered during the dismantling process 
that the old black glazed pantiles contained 
alarmingly high levels of lead. This finding 
brought the project to a standstill for some 
time, followed by a longer period in which the 
appropriate safety measures and work processes 
were defined. But along with all the obstacles, 

we can happily rejoice in an incredibly beautiful 
new roof that is now appearing in stages and 
which is the result of efforts at the highest levels 
of craftsmanship. 

From the C. L. David Foundation and Col-
lection we have received funding to renovate the 
exhibition halls in the North Wing in con-
nection with the dismantling of the permanent, 
older exhibition currently housed there. Having 
the ceilings whitewashed, the listed walls 
painstakingly restored, and the installation of a 
new and modern lighting system has proven a 
great asset to the museum.  

Our core activities
2013 provided the setting for a number of 
exhibitions that supported the Strategy 2013-
2016 in a variety of ways. In brief, the strategy 
outlines the following requirements for the 
Designmuseum’s future exhibition plans. The 
exhibitions are to be research-based, contribute 
to further activating our rich collections in the 
form of dynamic exhibitions, and they must 
deal with the current focus areas: Furniture, 
Fashion & Textiles as well as contemporary 
design. Finally, the exhibitions are preferably 
to be developed in collaboration with other 
museums – national as well as international. 

The exhibition year began with the last phase of 
the research-based exhibition “Album covers – 
Vinyl revival” which focused on an important 
chapter in the history of visual culture from 
the mid-20th century to the present. “Post-
War British Textiles” was an exquisite smaller 
exhibition that looked at post-war British textile 
design from 1952-1972. The works on display 
were part of a new acquisition and donation 
from a British art collector, and the exhibition 
thus also contributed to the narrative of how 
museums acquire works and how collections 
are established. “Architectural Rounds” invited 
a group of artisans, designers and artists to 
create site-specific pieces that reflect the way 
in which art meets design meets craftsmanship 
as it applies to the current design scene. “Kaj 
Franck – Theme with Variations” was a small 
exhibition based on one of Finland’s greatest 
designers with focus on the simple and timeless 
design that has helped shape modern life. It was 
also an excellent example of a fruitful col-
laboration between a company, Finnish Iittala/
Fiskars; a museum; the Finnish embassy; and 
the Finnish Cultural Institute in Denmark. 
“From the Coolest Corner” is a collaboration 
and travelling exhibition exchanged between the 
Nordic design museums, showcasing examples 
of up-to-the-minute contemporary Nordic 
jewellery design. The experimental exhibition 
entitled “The Exhibition Lab – 3 perspectives on 
everyday design” was curated by the museum’s 
PhD scholar Laura Liv Weikop as part of her 
research project. In the exhibition, the same 25 
design objects were displayed in three different 
ways to focus on what exhibition media means 
to the visitor experience. And finally, on 1 

November, we opened the entire North Wing 
space to two new exhibitions; a so-called semi-
permanent exhibition “Cupboards, cabinets and 
chests – Domestic Storage Furniture Through 
the Ages”, which displays storage furniture of 
the past 500 years from the museum’s own rich 
collection, and SE 2013, in which the venerable 
Cabinetmaker’s Autumn Exhibition returned 
once again to the Designmuseum where they 
have so often exhibited in the past, but this time 
with storage furniture as the overall theme. The 
last two exhibitions are good examples of how 
the Designmuseum’s ambition to establish links 
between our cultural heritage, tradition and the 
present can be realised in engaging exhibitions 
which link past and future. 

As always, we have striven to frame the exhibiti-
ons through public events, lectures and debates 
where museum visitors can encounter designers, 
artists, professionals and other prominent 
cultural figures who assist in providing new 
perspectives on exhibition themes. 

Design and learning
At the core of our educational services is our 
competent and committed teaching team, 
comprised of university students with various 
academic backgrounds and skills. The team en-
counters a great many schoolchildren at all levels 
through our inspirational teaching programmes 
under the auspices of the Copenhagen School 
Service. In 2013, we developed a new initiative 
that wasn’t just about reaching children during 
school hours. From 2014, we will also reach 
them after school, and we will invite children 
from grades 0-3 and grades 4-7 to ‘attend de-
sign’. So now kids can attend not only football, 
ballet or piano lessons after school, they can also 
‘attend design’. This will take place once a week, 
where children are introduced to the museum’s 
collections, allowed to encounter the design 
process in our workshop building, and take field 
trips to visit real designers for insight and under-
standing of the professional life and the actual 
design process. A great deal of interest has been 
shown, so we consider it a pilot project where 
we will later develop the concept to include 
“attending design” for youngsters, for adults: in 
short, for anyone with a keen interest in design 
and the way in which design determines the 
shape of our surroundings and our lives.  
During the winter school holidays, Culture 
Night and the autumn school breaks, we open 
our doors to children and other creative souls 
who are interested in trying their hand at 
design. Under inspirational supervision from 
our teaching team, children work with projects 
such as exciting chair construction, and it’s com-
mon to see parents or grandparents (who think 
they are merely accompanying the children) 
themselves become interested – and deeply 
involved – in the creative process.  

Since 1890, Designmuseum Danmark’s 
mission has been to disseminate the concept 
of quality design. For all of our activities, the 

museum’s original raison d’être – to serve as a 
cultural knowledge centre and act as an interface 
between industry, trade, educational institutions 
and the ordinary citizen – is a pivotal point of 
departure. 

Thanks to:
Designmuseum Danmark is a state-authorised 
specialist museum that enjoys the great privilege 
of receiving state funding. But more than half 
of our budget is generated by other means, 
through our own resources as well as through 
generous support and donations from founda-
tions and businesses. This support is invaluable 
– and it is absolutely essential to our continuing 
ability to develop Designmuseum Danmark and 
live up to our vision and mission.  

In 2013, we received funding from:

A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond 
til almene Formaal
Augustinusfonden
Bikubenfonden
C. L. davids Fond og Samling
dansk Mode og Textil
designmuseets Venner
det finske Kulturinstitut
Fabrikant Christian Frederik Madsens Fond
Fonden C.L. davids Legat for det danske 
Kunstindustrimuseum
iittala
Kulturstyrelsen
Le Klint
Ny Carlsbergfondet
Statens Kunstråd
Sølvsmed Kay Bojesen og hustru erna Bojesens 
Mindelegat 
Udenrigsministeriet

The Designmuseum would like to give special 
thanks to our friends of the museum as-
sociation, “Designmuseets Venner” which was 
established in 1910 and is one of Denmark’s 
oldest associations of its kind. The association’s 
generous donations over the years have made 
possible a number of important acquisitions for 
our collections.   

Last but not least, a heartfelt thanks to all of the 
Designmuseum’s employees, whose dedicated 
efforts on a daily basis make things happen, and 
ensure that the ambitious projects are succes-
sful. And thanks to our board, which loyally 
follows our conduct, keeps us accountable and 
challenges us to set the bar high. Our primary 
source of funding is the Danish Ministry of 

Culture, and both the Danish Agency for 
Culture and Department of Culture deserve a 
big thanks for their continuous and committed 
dialogue with us.  
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Museum Communications
By Nikolina Olsen-Rule, Head of 
Communication

The design museum has always been a 
popular tourist attraction. Over half of 
the visitors who pass through the turnstiles 
are international travellers and tourism 
projections indicate that there is good 
reason to expect an increasing number of 
international visitors. 

The rise in number of international visitors 
poses new challenges in relation to commu-
nication and interpretive presentation at the 
museum. Read more about how we plan to deal 
with this welcome challenge here.

In recent years, there has been a marked shift 
in the pattern of visitors at Designmuseum 
Danmark. A survey conducted by the Danish 
Agency for Culture shows that the overall share 
of local visitors residing in Denmark in relation 
to international visitors has fallen from 42% 
to 33% from 2012 to 2013. Similarly, the 
study shows that museumgoers are increasingly 
from European nations beyond our immediate 
neighbouring countries.
Learning about current developments among 
our international guests is very interesting and 
important for the museum. We know that in 
the future we will need to become even better at 
communicating and presenting our exhibitions 
and activities for international visitors. We base 
some of our ideas on our general experience 
in addition to current trends in the field of 
tourism.

DESIGN MUSEUM WORLD
Our international initiative
By Anne-Louise Sommer, Museum Director, 
adj. Professor

In the wake of the increased interest 
in Danish design worldwide we are 
also experiencing a rise in interest in 
Designmuseum Danmark, including requests 
for travelling exhibitions curated by the 
museum targeted at a wider global audience. 
It is interesting to see how the demand 
around the world for exhibitions focusing on 
Danish design has changed. 

We are no longer seeing a high demand for 
classic exhibitions of iconic design objects, which 
are almost given the status of works of art, but 
rather exhibitions – and preferably interactive ex-
hibitions – where the emphasis is on the unique 
sociocultural, political and social conditions that 
underpin the Danish design heritage.

We are not the only ones currently showing an 
interest in promoting Danish design abroad. 
We experience a broad interest in this focal area 
that reaches right into the heart of the Danish 
Ministry of Culture, which along with the 
Danish Agency for Culture in partnership with 
the Ministry of Foreign Affairs of Denmark 
has developed an internationalisation strategy 
with special emphasis on the BRICS countries 
(Brazil, Russia, India, China and South Africa). 
In this context, the International Culture Panel 
has decided to offer funding for Designmuseum 
Danmark’s travelling exhibitions on the subject 
of Danish design. This includes funding for the 
development of the concept as well as for facili-
tating meetings with potential partners, where 
representatives from the museum are invited 
on visits to the relevant destinations and where 
potential partners are invited to visit Denmark.

And the nature of these partnerships is widely 
embracing. First of all, there is the question of 
meeting with and entering into agreements with 
relevant museums to host the exhibitions. But it 
is also important to engage in good and fruitful 
relationships with the Danish missions abroad: 
embassies, cultural institutes and consulates, all 
of which can serve as valuable spearheads when 
it comes to penetrating an area that represents 
a culture unfamiliar to us and where entirely 
new networks must be developed. Finally, it is 
also important to establish strong links with the 
Danish companies represented in these overseas 
destinations, which can help with sponsorships, 
financial support and broad contacts.

Designmuseum Danmark has in 2011-2013 
conducted study visits to Brazil, China and 
South Korea. In specific terms this means 
that we are now preparing joint exhibitions 
where Designmuseum Danmark’s curators in 

What are tourists talking about? 
To learn more about how our many interna-
tional guests perceive the museum we keep a 
close eye on what they are saying about us. First 
of all, our members of staff gage their reactions 
by talking to the visitors and listening to what 
they have to say. Naturally, another important 
source of information is social media, such as 
TripAdvisor and Yelp, where museumgoers post 
reviews of their experiences and offer praise 
and criticism. These sources are widely used by 
travellers and potential visitors when planning 
a visit to Copenhagen. The user ratings are 
crucially important:  The higher the rating, the 
greater the chance of travellers considering us 
as a destination. Conversely, low ratings inspire 
low attendance. 
Fortunately, most feedback is positive, but we 
need to devote special attention to visitors who 
report having had bad experiences. This kind of 
user-to-user communication is widely common 
in the tourism industry and as an institution 
and business you need to follow such feedback 
closely in order to gage user satisfaction. 
Naturally, such material should be interpreted 
with a pinch of salt. Many factors may affect 
the overall experience. But on the whole it is a 
very efficient way of learning what experiences 
at the museum visitors have liked and what they 
especially took notice of – and subsequently 
where there is scope for improvement.

A travelled and experienced museum audience 
One of the observations that we have made at 
Desigmuseum Danmark, one that is consistent 
with current trends, is that our international 
guests are experienced museumgoers. They are 
very widely travelled and often visit museums. 
They often travel to major city destinations and 
their expectations and requirements include 
communication in several languages, audio 
guides, Wi-Fi access, etc. 
Naturally, the exhibitions and the way they are 
presented are essential but all the general com-
munication is also decisive when visitors judge 
their experience. In addition, we have learnt 
from user reviews that the café and museum 
shop are also an important part of the visit. And 
of course, the way you are received and the first 
impression upon arrival are also crucial.

Tourist of the future
There are, of course, many types of tourists and 
it is impossible to generalise. But according to 
the government’s growth plan for Danish tour-
ism the overall trend shows that urban tourism 
is steadily increasing, while coastal tourism is in 
decline. This reemphasises the demand for an 
overall marketing strategy for cultural experi-
ences, including museums. The Chinese tourism 
market is in rapid growth and Chinese tourists 
are generally starting to travel in smaller groups 
rather than in large groups. These tourists will 
in the future also pose greater requirements 
for cultural activities and experiences and at 
Designmuseum Danmark we look forward to 
offering our guests the best possible service.

collaboration with the local partners are to set 
out the parameters. We attach great importance 
to creating travelling exhibitions that are the re-
sult of mutually beneficial joint cooperation and 
fruitful cultural encounters that both sides can 
learn from. We aim to feature a small exhibition 
in São Paulo, Brazil, during the summer of 2014 
to be followed by a major exhibition in 2015, 
and to open a large, interactive exhibition in 
Seoul, South Korea, in the spring of 2015.

So there is much to look forward to, and we are 
pleased to have the opportunity to highlight the 
amazing story of the Danish design tradition 
and especially the future potential of design. If 
you consider Denmark as a design society where 
design makes a difference and can contribute to 
the quality of life then there is, indeed, a very 
good story to tell.

THe dyNAMiC eXHiBiTiON PLAN
By Christian Holmsted Olesen, Head of 
Exibition and collections

Designmuseum Danmark’s strategy for the 
period 2013-2016 is to develop the museum 
into a dynamic, open and engaging hub that 
is accessible to all. Not only will this afford 
the museum a broad appeal to the Danish 
population, but it will also enhance its 
attraction to an international audience and 
those working in the museum industry. 

Visitors will experience a living museum that is 
constantly evolving and providing new surprises 
and insights – also in terms of the exhibitions 
being staged. The museum aims to set the inter-
national benchmark as the leading experimental 
and innovative design museum working within 
the communication and exhibition sector.

In order to achieve this, the museum’s exhibi-
tion areas will be used in a very different way 
over the coming years, with primary focus on a 
select number of large, research-based exhibi-
tions. To help the museum achieve its objective 
of becoming co-creator of the cultural heritage 
of tomorrow, relevance to contemporary form 
and design will be at the core of all museum-
collection exhibitions and the key focus point 
in the museum’s communication of design 
history. Many years’ experience has shown that 
audiences already possess prior knowledge of 
modern design; the museum will build upon 
this, enabling it to offer visitors a deeper under-
standing of form and design from the past. 

Chronological exhibition 1850-2000
In the future, the museum will exhibit more 
works from its collections, though these will no 
longer be set up as large chronological exhibi-
tions. One exception to this will be the current 
exhibition of design and handcrafted art from 
the period 1850-2000 in the museum’s south 
wing. This will remain in its chronological 
form, though with the addition of a few central 
objects from the older collections that will serve 
to provide perspective to the newer exhibits. 
Visitor interest in these older collections will be 
aroused – and their understanding enhanced – 
through the newer designs that they have come 
to the museum to view.   

Semi-permanent exhibitions
The museum’s collections that predate 1850 will 
no longer be exhibited chronologically. Instead, 
a number of medium-sized exhibitions, lasting 
one to three years, will showcase various com-
mon themes set in a contemporarily relevant 
context. These themed exhibitions (two to three 
running concurrently at any one time) will be 
presented in the museum’s north wing. The 
format of these can vary from being exhibitions 
filled with objects from the museum collections 
and/or highly informative and educational 
introductions to a specific design issue. The first 
themed exhibition opened in 2013 and focussed 
on the history of storage furniture. In 2014, 
the Practice Makes Perfect exhibition will open, 
showcasing the historical foundations behind 
the Klint furniture school and describing the 
pivotal role it played in establishing the concept 
of Danish Design. 

Major research-based exhibitions
In the future, the museum will stage two to 
three comprehensive and in-depth exhibitions 
per year based upon the museum’s research or 
research conducted in co-operation with foreign 
museums or specialists in the field of design. 
These temporary exhibitions will be highly 
communicative and informative in nature 
and offer an absorbing experience to a broad 
audience. The first of these major self-produced 
exhibitions will be WEGNER – just one good 
chair, opening in 2014. This will be followed by 
the exhibition Century of the Child, which has 
been developed in collaboration with Vandalo-
rum in Sweden and Finland’s Designmuseo.

Three new permanent exhibitions
The museum’s Designmuseum Danmark 2016 
strategic plan contains four key points of focus. 
The overall strategic priority is Design at all 
points on the scale, which is aimed at commu-
nicating a deeper and wider understanding of 
the diversity of design. The museum’s exhibition 
activities will in the future concentrate on 
communicating the message that design is a fun-
damental and universally human activity that, 
for example, connects drawing up blueprints for 
urban planning with the design of a building 
or lighting source. The extended concept of 
scale does not mean that the museum will begin 

collecting from new areas such as architecture. 
What it does mean, however, is that the com-
munication and presentation of the museum’s 
collections will be designed to emphasise a wider 
understanding of design: for example, that a 
teaspoon designed by Arne Jacobsen for Copen-
hagen’s SAS hotel actually forms part of a greater 
whole. We wish to communicate and show how 
Danish design history relates to developments 
taking place within Danish society. 

The museum’s three other focus areas will 
manifest themselves through three new 
permanent exhibitions:

Danish Design NOW!
The museum’s west wing will become the place 
where visitors can obtain a highly curated and 
research-based insight into what Danish Design 
in our time actually is. The exhibition will 
highlight trends and themes across the board 
of handcrafted art and design over the last ten 
years. Once set up, this permanent exhibition 
will be modified and changed on an ongoing 
basis. 

A Narrative of Danish Furniture Design
In the world of design, Denmark is particu-
larly well known for its furniture design in the 
decades following the Second World War. The 
museum’s eminent collection of 20th-century 
furniture will be presented as an exhibit-heavy 
and open study-collection in the south wing, 
connected to the 20th-century section of the 
permanent, chronological exhibition.  However, 
as an integral part of the exhibition, the story of 
Danish furniture will be told– from its humble 
origins to global recognition. 

Fashion and Textiles
Both domestically and internationally, interest 
in Denmark’s fifth-largest export area has been 
soaring over the past ten years. Textile and fash-
ion are inextricably linked. To date, the design 
museum has only displayed a very small amount 
of its rich collection of clothing, costume and 
textiles. But in 2014, the museum’s east wing 
will be transformed into a condensed and 
comprehensive exhibition of fashion and textile 
history from the year 1600 up until today. This 
exhibition aims to attract a completely new 
group of visitors and will showcase fashion as 
quality design, rather than the fleeting and 
transient thing many regard it as today.   

As the principal museum of design – represent-
ing one of the areas for which Denmark is best 
known abroad – we must ensure a high degree 
of visibility (digitally as well as physically) 
wherever the tourist is located, whether at home 
planning the trip, at the airport or on board a 
cruise ship.

Designmuseum Danmark will in its future 
communication focus on:
•	 Audio guides
•	 Smartphone apps
•	 Analogue communication of exhibitions in 

several languages
•	 Package offerings targeted at travel agents 
•	 Partnership with Copenhagen Cruise 

Network
•	 Partnership with nearby attractions, hotels 

and galleries, etc. 
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A SNeAK PeeK 2014
By Nikolina Olsen-Rule, Head of 
Communication

In 2014, Designmuseum Danmark will 
continue to work with the exciting plans 
launched in 2013. Among the initiatives we 
look forward to developing is our dynamic 
exhibition strategy. 

Special initiatives will be taken to improve user 
satisfaction. The museum will also be very fo-
cused on attracting children, young people and 
families in connection with the exhibition The 
Century of the Child, which is set to open on 
28 November 2014, and by offering workshop 
activities for children and their parents during 
school holidays, etc.

Towards the end of the year, we will also open 
the long-awaited permanent fashion and textile 
exhibition. This allows museum audiences for 
the first time in Denmark, to experience an 
exhibition of fashion and textile centred on 
design and design processes. The exhibition 
features around 350 pieces from the museum’s 
own collections, including older pieces and 
contemporary fashion items.

The museum continually strives to give visitors 
the best experience and the welcome experience 
is one of the areas that we wish to develop in the 
coming years. The goal is to provide our visitors 
and guests from near and far with an even better 
introduction to the museum – from its historic 
building to its collections, exhibitions and 
operations. We will also continuously seek to 
improve the communication and signage in the 
museum with the specific aim of better serving 
our many international visitors.
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