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Selvom vi næsten ikke troede det var muligt, slog vi igen i år publi-
kumsrekord. Med et besøgstal på 172.690 har der været en stigning 
fra 2014 på over 30 procent. Det er vi både glade for og stolte over.
 
Det har været et år med nogle enestående og populære udstillinger. Vi 
lagde ud med 'Barnets Århundrede' i januar – en udstilling, der op-
fylder vores mål om at tiltrække flere børnefamilier samt flere børn og 
unge i undervisningssammenhæng. Med interaktive zoner og fuldt blus 
på formidlingen blev det også en udstilling, der vakte begejstring hos 
de yngste museumsgæster. Udstillingen 'Mode & Textil' blev ligeledes 
besøgt af rigtig mange i 2015.

I 2015 fejrede vi museets 125-års jubilæum. Det blev markeret med et 
stort festlig åbent-hus-arrangement i juni, hvor omkring 3500 gæster 
slog vejen forbi, og med udstillingen 'Learning from Japan', der blev 
åbnet i oktober. Denne udstilling viser den store japanske indflydelse 
på dansk design og kunsthåndværk og viser unikke værker fra museets 
skatkammer.
 
Vi fortsætter med at arbejde fokuseret med udvikling af fremtidens vi-
sionære designmuseum. Og vi er allerede godt i gang med de ambitiøse 
planer for den kommende strategiperiode 2017-2020.
 
Bestyrelsen har i 2015 afholdt fem bestyrelsesmøder, mens formand-
skabet har afholdt seks møder med museets ledelse.
 
Bestyrelsen har sammen med museets repræsentantskab arbejdet med 
en plan for at revitalisere arbejdet i bestyrelse og repræsentantskab, idet 
der er godkendt en forretningsorden for repræsentantskabet, samtidig 

BESTYRELSENS 
FORORD

Af Flemming Lindeløv, bestyrelsesformand

 forord &
 beretning

med at en langsigtet generationsskifteplan er igangsat. Tillige er arbej-
det med en modifikation af museets vedtægter påbegyndt.
 
Bestyrelsen har i 2015 specielt sat fokus på museets økonomi og sik-
ring samt udarbejdelse af en ny langsigtet vedligeholdelsesplan for vor 
bygningsmasse.
 
En stor tak – ud over til alle vore besøgende og vore dygtige medarbej-
dere – skal lyde til alle vore samarbejdspartnere, fonde og virksomheder, 
der har støttet museet i årets løb.
Tak til medlemmer af bestyrelsen og repræsentantskab for mange, gode 
og visionære debatter!

Som en sørgelig start på et nyt år, må vi med sorg meddele, at vort 
bestyrelsesmedlem Pia Bech Mathiesen har fået hvile efter lang tids 
sygdom lørdag den 20. februar 2016. Det var altid en fornøjelse at 
arbejde sammen med Pia i både bestyrelsen og repræsentantskabet, bl.a. 
fordi Pia altid havde et godt øje for vore besøgende, vore medarbej-
dere og altid ønskede en konstant positiv udvikling af Designmuseum 
Danmark. Æret være Pias minde. 
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125 år 
med store 
ambitioner  

Af Anne-Louise Sommer, museumsdirektør, adj. professor

2015 var et festligt år på Designmuseum Danmark. Vi fejrede 125-året for museets grundlæggelse, og vi 
opnåede mange gode resultater. Ind i mellem måtte vi nærmest knibe os selv i armen for at forstå, at alt 

dette gode skete på samme tid. 
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LEDELSENS BERETNING

Vores medgang og vækst hænger sammen med offentlighedens interesse for design. 
Både i Danmark og internationalt. Og det hænger sammen med, at mange gode folk, 
virksomheder, institutioner og fonde slutter op om os og vores bestræbelse på at formidle 
en designforståelse på mange måder og i mange formater. Sidst, men ikke mindst, 
hænger det sammen med en på én gang ambitiøs og realistisk strategiplan, og et hus 
hvor engagerede og dedikerede medarbejdere arbejder tæt sammen - også når der skal 
lægges rigtig mange kræfter i arbejdet. Og når vi så kommer i mål sammen, er glæden 
selvfølgelig så meget større.   

Design, kunsthåndværk og kunstindustri i 
125 år 
Vores dejlige museum blev grundlagt i 1890 af gode 
kræfter fra Københavns Industriforening (i dag DI), 
Håndværkerforeningen og Ny Carlsberg Museums-
legat. Et stærkt triumvirat, der ville styrke viden om 
og indsigt i den gode formgivning og de gode, kunst-
færdige brugsgenstande. Kort og godt udbrede godt 
design. Det er ikke mange museer, der fuldtonet kan 
videreføre en 125 år gammel mission. Det føler vi, 
at vi kan, og det giver os styrke at videreføre en lang 
tradition ind i det 21. århundrede.

Vores jubilæum blev fejret på flere måder. En glad 
weekend i juni, hvor vi lørdag og søndag åbnede dø-
rene for alle med gratis adgang, kagebord og masser 
af aktiviteter og foredrag på toppen af vores udstil-

linger. 4.000 københavnere og turister tog mod 
tilbuddet og var med til at fejre Designmuseet. 

I oktober åbnede vi 'Learning from Japan' som en 
velvalgt jubilæumsudstilling. Med fokus på den 
japanske indflydelse på dansk kunsthåndværk og 
design siden slutningen af 1800-tallet får vi både 
mulighed for at fortælle vores institutions historie 
og om samlingens grundlæggelse – samtidig med, 
at vi belyser et vigtigt kapitel i dansk designhi-
storie. Alle de næsten 600 genstande er fra vores 
egen samling og adskillige af dem er i international 
særklasse, så det er også en markant manifestation 
af museets rige samling.

Kulturminister 
Bertel Haarder 
vises rundt

Designmuseet byder alle 
velkommen

 forord &
 beretning
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Vores kerneaktiviteter – udstillingerne
I 2015 fik vi en besøgsfremgang på ca. 35 pct. i forhold til året før. Vi 
modtog i alt  ca. 173.000 gæster på Designmuseet, og det er en fanta-
stisk fremgang, når vi tænker på, at det årlige besøgstal lå på 63.000 i 
2011. Det vil sige, at vi har næsten tredoblet vores besøgstal på fire år. 
Tak til alle jer, der kommer og ser vores udstillinger og deltager i vores 
mange arrangementer og events!

2015 var et år fuld af gode udstillinger, der på hver sin vis bidrog til 
at realisere satsningsområderne i Strategiplan 2013-2016. Den bredt 
appellerende 'Barnets Århundrede – Nordisk Design til Børn Siden 
1900', viste design på alle skalatrin, men i børnehøjde, til vores bredeste 
målgruppe nogen sinde. De besøgende kom på tværs af generationer, 
fra børnefamilier og mommy-bloggere til bedste- og oldeforældre, og 
udstillingen i sig selv var orkestreret som en memory lane, hvor man 
kunne begejstres over det bedste nordiske design til børn igennem 
mere end 100 år. Genkendelsens glæde var stor, mærkede man tydeligt, 
når man gik rundt i udstillingssalene. Og midt i den glade stemning 
blev man klogere på designs værdiskabende betydning, og hvordan 
design har været essentielt i skabelsen af den velfærdsstat, vi i dag finder 
naturgiven. Som museum lærte vi meget af den udstilling og mødet 
med de yngre målgrupper, som vi vil arbejde videre med i fremtiden.

Og hvor 'Learning from Japan' kiggede tilbage og formidlede et vigtigt 
designhistorisk kapitel, satte udstillingen 'Mindcraft15' fokus på design 
og kunstværk lige her og nu. I designduoen GamFratesis spektakulære 
rammer og kuratering kunne vores besøgende møde 15 yngre desig-
nere, der udgør ”toppen af poppen” lige her og nu. 

Vi fortsætter strategien med få, store og forskningsbaserede udstillinger, 
og den rette balance mellem særudstillinger, semipermanente og per-
manente initiativer. Årets udstillinger har i overvejende grad været base-
ret på vores rige samlinger. På den måde får de besøgende kendskab til 
stadig flere genstande ud fra et dynamisk, skiftende udstillingsprincip. 
 
Forskning, formidling og undervisning
Som fuldt integreret AMB-institution, hvor Arkiver, Bibliotek og 
Museum former en helhed og gensidigt understøtter hinanden, har 
vi både ret og pligt til at drive forskning. Det foregår både gennem 

de medarbejdere, der har forskningstid som fast del af ansættelsen og 
gennem projektansættelser af kortere eller længere varighed. Og så er vi 
også engageret i ph.d.-forløb, hvor museet bibringes ny viden igennem 
specifikke forskningsprojekter. Vi gør en dyd ud af at tænke forskning 
sammen med formidling. Der er mange formater, hvori forskning kan 
udbredes. På et museum er det mest nærliggende format udstillingerne. 
Men derudover bidrager vi til internationale forskningspublikationer, 
til tidsskrifter og bøger – og vi er medudgiver af monografier. Og altid 
har vi som mål at formidle på en tilgængelig og favnende måde, så alle 
kan blive klogere på genstandsfeltet.

Vi er stolte af at nå de helt nye generationer gennem design. Vi har et 
velfungerende samarbejde med Københavns Skoletjeneste, og i 2015 
blev 7.000 skoleelever introduceret til vores samlinger og udstillinger 
på en måde, hvor formidlingen altid er i øjenhøjde med modtageren. 
Dette bestræber vi os også på, når der er tale om omvisninger for 
museets øvrige besøgende. Vi har i 2015 udviklet nye tiltag blandt 
andet med en populær ”ikon-omvisning”, hvor en inspirerende tur 
rundt i samlingen af det 20. århundredes design gennemføres med 
nedslag i udvalgte, eksemplariske og ikoniske designgenstande, som 
er springbræt til den store designfortælling.

Et andet format er vores praksisbaserede undervisning og formidling, 
der finder sted i vores designværksted. Her modtager vores dygtige 
undervisere børn i alle aldre – og ind i mellem også kreative voksne – 
der under vejledning kan prøve kræfter med designprocesser og udfolde 
de kunstneriske evner. Vi har workshops i skoleferierne, i udvalgte 
weekends og altid med et spændende tema, der relaterer sig til vores 
aktuelle udstillinger. Vores børneskole, der startede i 2014, er hurtigt 
blevet en succes. Og ideen om at børn og voksne kan ”gå til design” er 
blevet populær. Der er ingen tvivl om, at mange har interesse for design 
og føler behov for viden om og indsigt i denne væsentlige del af dansk 
kompetence og kulturarv – også på et helt konkret plan.

Økonomi
Vores årsresultat 2015 viser en flot omsætning i disse år. Ikke mindst 
vores egenindtjening er markant stigende. Vi er med andre ord blevet 
bedre til at tænke forretningsorienteret og styrke indtjeningen, hvor 
det er muligt. Det er vi særdeles tilfredse med. For selv om vi som 
statsanerkendt museum nyder det privilegium at modtage statsstøtte, er 
vi meget afhængig af selv at tjene penge og generere midler. Det sætter 
os i stand til at vedligeholde vores fredede bygningsmasse, der er en 
enestående del af den danske bygningskulturarv. En opgave, der ellers 
ville gå fra vores almindelige drift. Og det gør det muligt at ansætte 
flere dygtige folk, der kan bidrage til den fortsatte vækst og udvikling 
af Designmuseum Danmark.
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Vores mission
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 viden-
center og agere interface mellem industri, branche, 
uddannelsesinstitutioner og den almene borger, er 
et uomgængeligt omdrejningspunkt. 

Tak til:
Designmuseum Danmark er et statsanerkendt 
specialmuseum. Vi er en selvejende institution, der 
nyder det store privilegium at modtage statsstøtte. 
Størstedelen af vores omsætning genereres dog på an-
den 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 Design-
museet og leve op til vision og mission. 

I 2015 har vi modtaget støtte fra:

Ny Carlsberg Fondet
C.L. Davids Fond og Samling
Bestles Fond
15. Juni Fonden
Bikubenfonden
Statens Kunstråd 
Knud Højgaards Fond
Tuborg Fondet
Foreningen Kulturnatten
Chr. Madsens Fond
Konsul George Jorcks og Hustru Emma Jorcks Fond
Augustinus Fonden
Beckett-Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
Hermod Lannungs Museumsfond
Nikolai og Felix Fonden
HKH Kronprins Frederiks Fond
Grosser L.F. Foghts Fond
Ole Kirks Fond
Varelotteriet
Oticon
Mads Nørgaard Copenhagen
Kvadrat
Fritz Hansen
Carl Hansen
One Collection
Post Danmark
Engelbrechts Furniture
Styrelsen for Forskning og Innovation  
Kulturministeriet
Nørgaard paa Strøget

Vi retter en særlig tak til vores venneforening ”De-
signmuseets Venner”, der med sin stiftelse i 1910 
er en af landets ældste. Foreningens donationer 
gennem tiden har muliggjort vigtige erhvervelser til 
samlingerne. 

Museumsdirektør Anne-Louise Sommer

Sidst, men ikke mindst, skal der rettes en stor tak til 
alle Designmuseets medarbejdere, hvis dedikerede 
indsats i dagligdagen 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 
hovedbevillingsgiver er Kulturministeriet, og både 
Styrelse og Departement skal have en stor tak for 
en løbende og engageret dialog. 
 

 forord &
 beretning
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Fra udstillingen: Learning from Japan
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BARNETS ÅRHUNDREDE
17. januar – 30. august 2015

Udstillingen låner sin titel fra den svenske reformpædagog Ellen Keys 
bog af samme navn, der blev udgivet i år 1900. Her forudså Key, at 
det 20. århundrede ville blive et århundrede, der satte fokus på børns 
kreative udvikling samt børns rettigheder og behov på en ny og inklu-
derende måde. Frem til i dag er disse tanker og idealer blevet omsat i en 
lang række fysiske genstande, fænomener og tiltag, der favner bredt. Fra 
skolebyggerier, legepladser og nye boligformer over reklamekampagner, 
computerspil og børnebøger til tøj, møbler og julemærker. Design på 
alle skalatrin – fra stort til småt. Perspektivet er nordisk design til børn, 
og der bliver lagt særlig vægt på danske bidrag. Udstillingen blev til i 
et samarbejde mellem Museum Vandalorum i Sverige, Designmuseet 
i Finland og Designmuseum Danmark.

MODE & TEKSTIL
5. december 2014 

I december 2014 slog vi for første gang i Designmuseets historie dørene 
op for en permanent mode- og tekstiludstilling. Udstillingen giver med 
over 500 genstande fra museets rige samlinger et helt særligt indblik i 
designhistoriske aspekter inden for mode og tekstil med vægt på den 
danske udvikling gennem de sidste 400 år. Et nøje udvalg af tekstiler, 
modedragter og tilbehør viser forskellige tiders design, tekstilteknikker, 
produktionsformer, smag og idealer i moden.

LEARNING FROM JAPAN 
8. oktober 2015 – 24. september 2017

Designmuseum Danmark satsede fra første færd på japansk kunst til 
inspiration for dansk kunsthåndværk og industriel design. Fornem 
japansk brugskunst gav et iøjefaldende løft til dansk kunsthåndværk i 
årtierne omkring århundredskiftet. Fascinationen holdt sig gennem det 
20. århundrede, og også i dag er forbindelsen mellem japansk og dansk 
design særdeles livskraftig. Udstillingen præsenterer museets fornemme 
japanske samling og dansk kunsthåndværk og design med inspiration 
fra Japan. Alle museets forskellige materialegrupper indgår, heriblandt 
genstande, der kun sjældent har været udstillet.

SKUFFER, SKABE OG SKRIN – HJEMMETS 
OPBEVARINGSMØBLER FØR & NU
1. november 2013 – 9. august 2015 

Udstilling om hjemmets opbevaringsmøbler gennem tiden. Vi har altid 
fortalt historier igennem måden, vi indretter vores bolig på. Tager man 
en møbeltype som opbevaringsmøblet, er det tydeligt at se, hvordan 
mængden af private ejendele gennem tiden er vokset og ikke mindst, 
hvordan boligkulturen har ændret sig. Designmuseum Danmark satte 
med udstillingen fokus på opbevaringsmøblet gennem tiden og på 
udviklingen af nye møbeltyper i takt med tidens ændrede behov. 

ØVELSE GØR MESTER – KAARE KLINTS MØBELSKOLE
27. juni 2014 – 6. september 2015

Dansk møbelkunsts grand old man, arkitekten Kaare Klint (1888-
1954) har haft afgørende betydning for dansk design. Øvelse gør mester 
viser Kaare Klints indflydelse som læremester for danske arkitekter og 
formgivere ved Skolen for Møbelkunst og Rumudstyr under Kunst-
akademiet, som blev oprettet i 1924, og hvor Klint blev kendt for sine 
omfattende analytiske undersøgelser af rumlighed. 

Det er ikke tilfældigt, at udstillingen bliver vist på Designmuseum 
Danmark. Det var nemlig Kaare Klint der sammen med Ivar Bentsen 
fra starten af 1920’erne stod for den gennemgribende renovering og 
indretning af det tidligere Kongelige Frederiks Hospital til det davæ-
rende Kunstindustrimuseum. Museets historie er tæt forbundet med 
Klint, der både underviste, arbejdede og boede på museet.
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Præsentationer

MINDCRAFT15
18. september 2015 – 31. januar 2016.

MINDCRAFT-udstillingen viste for ottende år i træk det bedste 
danske kunsthåndværk og design. Dog er det første gang nogensinde, 
at udstillingen vises i Danmark. I år er udstillingen kurateret af den 
dansk-italienske designduo GamFratesi og blev, under designugen i 
Milano, tildelt den fornemme pris Milano Design Award. Udstillingen 
er samtidig startskuddet til museets fremtidige satsning på nutidigt 
dansk design og kunsthåndværk

#153 – SELECTED PIECES FROM THE DANISH ARTS 
FOUNDATION’S JEWELLERY COLLECTION
19. februar – 16. august 2015 

Siden 1978 har Statens Kunstfond indkøbt smykker, udført af de mest 
anerkendte og eksperimenterende smykkekunstnere i Danmark. Ud-
stillingen viste 153 af de næsten 300 smykker, som samlingen består 
af. Smykker er skabt til at blive båret, og særligt for samlingen er, at 
Kunstfondens smykker indgår i en udlånsordning, hvor smykkerne 
kan lånes af personer, der optræder som officielle repræsentanter for 
Danmark.

HIDDEN ICONS
23. oktober 2015 – 10. januar 2016

Jette Gemzøes billedkollager, som blev vist på udstillingen, er en kom-
bination af papir og garn specialudviklet i Kyoto, Japan. Motiverne er 
inspireret af kloakdæksler i Sankt Petersborg i Rusland og værkerne 
udforsker vævekunstens muligheder.

Arje Griegst
Spiralring, 1983

Josephine Winter
Rubyfruits, collier, 2003

Castello Christian Hansen
Mono Gold broche, 2006

Fra udstillingen Øvelse gør mester – Kaare Klints møbelskole
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En 
legeplads 
for børn 
i alle 
aldre

Trehjulede cykler, skolerum, LEGO, flyverdragter, grafik 
og Boyesens træaber i stopmotion. I januar 2015 åbnede 
Designmuseum Danmark en af årets store publikums-
successer ”Barnets Århundrede”, der udfoldede et 
legende univers med børn i centrum og nordisk design i 
alle skalaer. 

BARNETS 
ÅRHUNDREDE 
Samfundets syn på børn har ændret sig markant igennem det 20. århundrede, og design-
feltet har rykket sig med det. Der er sket en markant demokratisering af børnesynet og 
-livet, og den udvikling var i centrum, da Designmuseum Danmark åbnede ”Barnets 
Århundrede” som første nye udstilling i 2015. 

Barnets Århundrede formidlede historien om barnet i 1900-tallet igennem de designs, 
bygninger og tanker, som børn er vokset op med igennem 100 år. Fra BRIO til LEGO, 
fra Nanna Ditzel til Alvar Aalto, Helly Hansen og Olafur Eliasson. Og udstillingen 
inddrog i stor stil nye, unge målgrupper og tog børn, bloggere og familier med ind bag 
designforståelsen via workshops og events.

Boom i begavet design til bevidste børn
Ud over at vise, hvad godt nordisk design er for børn, var målet med udstillingen også 
at fortælle om et vigtigt kapitel i vores kultur- og samfundshistorie, hvor man ikke 
længere ser børn som små voksne, men insisterer på, at alle børn skal have en barndom. 
På designfeltet har den udvikling givet et boom i begavet og pædagogisk design, byggeri 
og legeredskaber til børn. 
”Barnets Århundrede skal give os en dybere forståelse for de privilegier, som børn har i 
dag, og skal samtidig vise, hvordan en designtilgang har ændret karakter over en periode 
og har formet sig efter brugerens, i dette tilfælde børns, behov”, fortæller Anne-Louise 
Sommer, museumsdirektør og udstillingens kurator.
Det gav en oplevelse med design på alle skalatrin. Fra plakater, legetøj, børnebøger og 
hjælpemidler –  til møbler, skolearkitektur og legepladser, med særligt fokus på det danske. 

Oplevelser for børn og barnlige fingre
Rammen skulle ikke alene give voksne mulighed for at fordybe sig i design til børn, men 
bød også på specialindrettede legezoner, hvor børn kunne udfolde sig med animationsfilm 
med Kay Bojesens træfigurer, boltre sig i bObles tumlemøbler eller tegne sin yndlingsstol 
ved Wegners 'Peters stol og bord'.

”Vi synes selv, at det lykkedes at skabe den variation i oplevelsen, som vores besøgende 
ofte efterspørger. Med plads til sansning, leg og pilfingre, der giver en sanseoplevelse 
og autentisk indgang i den bagvedliggende børnekultur og designudvikling gennem 
perioden. Det var en fornøjelse at se børn, forældre og bedsteforældre gå herfra med både 
’nåh-ja!’- og ’aha!-oplevelser’ og med kridt på bukserne og stopmotion i fingrene”, siger 
museumsdirektør Anne-Louise Sommer. 

At børnene fik mulighed for selv at tage aktiv del i udstillingen var også et forsøg på at 
formidle ændringen i synet på barnet: Områder med ”nix-pille-skilte” blev suppleret af 
zoner, hvor børnene selv kunne deltage og lege med. Fx i stopmotion-stationer eller i 
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et tavle- og legerum opbygget af museets skoletjeneste, hvor børn kunne formidle deres 
syn på begrebet ’barndom’. 

Bloggere og erhvervsliv med ude på gulvet 
Udstillingen blev udviklet med en række særsatsninger på virksomhedssamarbejder, 
workshops, events i børnehøjde og bloggere, der gav udstillingen liv i hele perioden.

”Vi ønskede at skabe liv og plads for samtidens børnekultur, hvor bloggere, workshops 
og interaktion er naturlig del af børns og voksnes forventning. Også på et museum. Vi 
synes samtidig, at det lykkes for os at få virksomheder aktiveret og med ud på gulvet”. 

Museumsoplevelsen er nemlig i stigende grad afhæn-
gig af virksomheder som medspillere. ”Her på De-
signmuseum Danmark tror vi på, at vi kan nå nye og 
inspirerende resultater i et respektfuldt samarbejde 
bl.a. med den branche og de producenter, der i dag 
udvikler det design, vi omgiver os med”, forklarer 
Anne-Louise Sommer. ”Vi fik etableret produktive 
samarbejder med fx virksomheden bObles, der ud-
viklede og donerede et særligt tumlemøbel til udstil-
lingen. Det er noget, vi skal arbejde endnu mere 
med - og vil balancere i vores fremtidige udvikling af 
udstillinger og af museet som helhed. Men altid i en 
grad, så vi lever op til vores forpligtelser og forbliver 
det oplagte interface mellem industri, branche, ud-
dannelsesinstitutioner og publikum”.

Succesfuldt nordisk samarbejde
Forud for udstillingen lå et vellykket samarbejde 
mellem Museum Vandalorum i Sverige, Design-
museet i Finland og Designmuseum Danmark. 
Inspireret af udstillingen ”Century of the Child: 
Growing by Design 1900-2000”, vist på MoMA i 
New York i 2012, gik de tre museer sammen om en 
nordisk designfortælling. 

”Vi er jo ikke det eneste af Nordens centrale udstillingssteder for industriel design, 
kunstindustri og kunsthåndværk. Og Barnets Århundrede gav god anledning til et bredt 
samarbejde, da det er en fælles fortælling om velfærdsstatens fremkomst, kvindernes 
vej ud på arbejdsmarkedet, det offentliges stigende overtagelse af hjemmets pligter- og 
kernefamiliens forvandling. Den demokratiseringsproces er en fællesnordisk historie, 
som vi valgte at udvikle sammen – på hver vores museumsplatform, med tre forskellige 
nationale vægtninger, men med barnets særlige blik på det 20. århundredes design- og 
udviklingshistorie som fælles udgangspunkt”.

Udstillingen startede i Sverige, inden Designmuseum Danmark opbyggede den danske 
version, og successen rejste bagefter videre til Finland. I 2016 vises udstillingen i Island. 
”Det er jo et vovet projekt at favne 100 års historie – helt op til samtidens solcelledesign 
til børn i den tredje verden. Men med en indsats fra hele museet og vores søstermuseer vil 
vi i al beskedenhed mene, at det lykkedes for os at skabe en imødekommende, oplevelses-
baseret formidling – med mulighed for at dykke ned i tværsnit og opdage sammenhænge 
i det 20. århundredes udviklingshistorie, hvor barnet og brugerne sættes i spil og centrum 
som aldrig før”, slutter Anne-Louise Sommer. Barnets Århundrede blev startskuddet til 
2015’s flotte besøgstal.
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Barnets Århundrede: design i 
øjenhøjde med fremtidens brugere
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Udstillingen viser museets fornemme japanske samling side om side 
med dansk kunsthåndværk og design, og viser ved adskillige eksempler, 
hvordan japansk kunst og kunsthåndværk har inspireret den danske 
designtradition fra slutningen af 1800-tallet, hvor Japan åbnede sig 
mod resten af verden, helt frem til i dag.

En ny designtradition bliver til
Fortællingen om den japanske indflydelse er også fortællingen om 
museets tilblivelse og den gryende modernisme, der foldede sig ud i 
løbet af det 20. århundrede og gjorde Danmark til en designnation. 

Museets første direktør Pietro Krohn var en central figur i tilblivelsen 
museets japanske samling. Og noget af det, som han – med så mange 
andre – var optaget af ved den japanske tilgang, var bl.a. måden, hvorpå 
traditionelle håndværkstraditioner ophæves til kunst. Sammenhængen 
mellem kunst og håndværk var man allerede optaget af i slutningen 
af 1800-tallet, og netop denne symbiose udgjorde grundlaget for mu-
seets tilblivelse som forbillede på god formgivning. Derfor talte den 
japanske tradition direkte ind i et dansk værdisæt på et område, hvor 
massefremstilling var begyndt at gøre sit indtog.

Naturen som forbillede 
Udstillingen favner bredt – lige fra japanske træsnit og keramik 
udført efter særlige japanske formgivningsforskrifter til tekstiler og 
brugsgenstande og ting til dagligdagen. Hertil kommer arkitektur og 
beklædning. Symboluniverset er rigt på fortællinger som eksempelvis 
temaet om planter og dyr, der viser, hvordan japanerne har været tæt 
forbundet med naturen bl.a. med rødder i Shintoismen. Her kan man 
se, hvordan naturen afbildet i form af bambusgrene, biller og krybdyr 
rummer en særlig sjæl og kraft og danner udgangspunkt for dekorative 
elementer i kunsten.

Et andet symbolrigt univers gør sig gældende i den helt særlige samling 
af sværdprydelser – også kaldet tsubaer. En tsuba er en metalplade eller 
parérplade, der er skabt til at monteres på sværdklingens ene ende mod 
hånden. Samlingen blev i 1940 skænket museet af lægen Hugo Halber-
stadt, hvis navn samlingen bærer i dag, og den vises på udstillingen i 
et specieludført møbel tegnet af Kaare Klint. Møblet gør det muligt at 
studere samlingen på helt tæt hold. Og gør man det, så vil man netop 
opdage en rigdom af bl.a. naturmotiver, hvis symbolske betydning 
vidner om overnaturlige kræfter, som skulle beskytte samuraien i kamp. 
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LEARNING FROM 
JAPAN 

Som en del af den store fejring af 
museets 125-års jubilæum åbnede vi 
i oktober udstillingen Learning from 

Japan. Udstillingen bygger på dr.phil. 
Mirjam Gelfer-Jørgensens omfattende 
forskning og interesse for netop den 
japanske indflydelse på dansk design 

og kunsthåndværk. 
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Learning from Japan

• Løber over to år og kulminerer i 2017 med fejringen af 150 års diploma-
tisk samarbejde mellem Danmark og Japan.  

• Er baseret på bogen ”Japanisme på dansk – Kunst og design 
1870-2010”, skrevet af dr.phil. Mirjam Gelfer-Jørgensen, som også 
er udstillingens kurator. Bogen er udgivet på Arkitektens Forlag i en 
dansk og en engelsk udgave 

• Rummer mere end 600 værker, hvoraf nogle sjældent eller aldrig 
tidligere har været vist for publikum. En del af disse værker indgår i 
museets store bog- og billedsamling

•  
Viser værker af en række danske designere og kunsthåndværkere, 
som gennem tiden har hentet inspiration fra japansk kunst og 
formgivning. Heriblandt Thorvald Bindesbøll, Patrick Nordstrøm, 
Poul Kjærholm, Bodil Manz, Børge Mogensen, Jens Quistgaard, Hans 
Sandgren Jakobsen, Boris Berlin, Knud Holscher, Snorre Stephensen, 
Gertrud Vasegaard, Lis Ahlmann, Hans J. Wegner, Gunnar Biilmann 
Petersen og mange flere.
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Startskuddet til 
museets fremtidige 
satsning på nutidigt 

dansk design og 
kunsthåndværk

MINDCRAFT15 blev et stort tilløbsstykke, da den prisvindende og anmelderroste 
udstilling flyttede fra Milano ind i Designmuseum Danmarks rammer. For første gang 
kunne MINDCRAFT opleves på dansk jord, og et stort dansk og internationalt publi-
kum kunne her gå på opdagelse i en scenografi, der tog elementer med fra Milano og 

fik nyt liv i museets historiske rammer.

Publikum på Designmuseum Danmarks kunne i 2015 opleve 14 nye 
værker skabt af 19 af Danmarks førende designere og kunsthåndvær-
kere alt sammen iscenesat i et fænomenalt spejlunivers. Udstillingen 
var kurateret af den dansk-italienske designduo GamFratesi og modtog 
den prestigefulde Milan Design Award under designugen i Milano. 
MINDCRAFT15 blev til i samarbejde med Statens Kunstfond.

MINDCRAFT15

Udstillingens kuratorer Stine 
Gam og Enrico Fratesi arbejdede 

med konceptet 'In Between 
Mind and Craft' med særlig 

interesse for spændingsfeltet 
mellem det konceptuelle og det 

håndværksorienterede design
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De udvalgte designere og kunsthåndværkere var:

benandsebastian
Louise Campbell
Rosa Tolnov Clausen
Claydies
Edvard-Steenfatt
Halstrøm-Odgaard
Ole Jensen
Jørgensen-Depping
Akiko Kuwahata
Cecilie Manz
Eske Rex
Tora Urup
Henrik Vibskov
Jakob Wagner

Kort om MINDCRAFT
MINDCRAFT-udstillingerne tilhører Statens 
Kunstfond og organiseres af Kulturstyrelsen

MINDCRAFT er et internationalt anerkendt og 
prisbelønnet udstillingskoncept, der med skiftende 
deltagere og skiftende kuratorer præsenterer 
det ypperste inden for dansk kunsthåndværk og 
design. 

Formålet er at profilere og brande dansk kunst-
håndværk og design over for både nationale og 
internationale meningsdannere, presse, producen-
ter og andre fagfolk på området samt at hjælpe de 
deltagende kunsthåndværkere og designere med 
at skabe nye kontakter til markedet og pressen.

Flere tidligere deltagere i MINDCRAFT-udstillinger-
ne er blevet spottet af toneangivende producenter, 
f.eks. italienske Nemo Cassina og danske produ-
center som Fredericia Furniture, Muuto, Trip Trap 
og Gubi. Andre har solgt værker til private samlere 
eller etableret nye samarbejder med højtprofile-
rede gallerier i New York, London og Paris.

Mindcraft blev i 2015 vist for 
ottende gang under designugen 
i Milano. Her blev den vist i det 
stemningsfyldte kloster Chiostro 
Minore di San Simpliciano. 
Udstillingsarkitekturen var bygget 
op omkring et 500 m2 stort 
spejlgulv, der reflekterede både det 
nye danske design og de historiske 
omgivelser i den gamle klostergård. 
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Hands on! 

BIBLIOTEKET MELLEM HÆNDERNE
Designmuseets bibliotek styrkede i 2015 sin rolle som platform for forskning, under-

visning, møder og oplevelsesmættede ”pauser”. Flere brugere fandt vej til bibliotekets 
vidensreoler, og 2015 blev et år, hvor endnu flere studerende, designere, forskere, 

filmmagere og turister fik arkivets materialer mellem fingrene. Vi har talt med Design-
museets tre bibliotekarer om tendenser og oplevelser i 2015. 

”Can I take photograph?”. Turister stikker hovedet ind, og skoleklasser og forskere fordyber sig under Le 
Klint-lamper og i lilla Iskos-Berlin Bunny-stole. 2015 var et år med fuld gang i besøg, udlån, forespørgsler, 

rundvisninger, donationer og events på biblioteket:

”Man kan roligt sige, at 2015 har været et travlt år, der har bekræftet os i, 
at vi understøtter mange forskellige målgrupper: Fra forskere, der tit næsten 
ønsker, at vi forsker med i deres projekter. Til de helt unge fra design- og 
ungdomsuddannelserne, der overraskes over, hvor seriøst vi tager dem i deres 
informationssøgning”, fortæller Anja, Sara og Nils.

”Vi har stor succes med proaktivt at opsøge dem og udfordre de unge målgrup-
per i deres google-tilgang, hvor de sjældent når ud over de første 10 hits. Dér 
oplever vi, at vi får en central rolle, fordi vi gør deres søgning til en dialog. 
Og det samarbejde ønsker vi at styrke ind i 2016. For vi kan se, at det vækker 
både nysgerrighed og skaber en bedre informations- og søgeadfærd, når de 
får modspil og kastes ud i materialetyper, som de ikke havde ventet at finde”. 

Viden, der kan ses og mærkes
På bordene ligger samlinger af tekstilprøver side om side med laptops, ak-
tuel modeforskning og tidsskrifter fra 1700-tallet. ”Vores styrke er, at vi står 

på tre ABM-ben: Arkiv, Bibliotek og Museum. Så ud over bøger og tidsskrifter har vi Arkiv for Dansk 
Design og en omfattende plakatsamling samt arkiver fra alle hjørner af designbranchen, som f.eks. DSB’s 

Interview med bibliotekarerne Anja Lollesgaard, Sara Fruelund og Nils Frederiksen  
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designarkiv. Vi følger ikke trenden med at 
gemme materialerne langt væk fra lånerne. 
Vores læsesal er åben, og vores brugere sidder 
tit med materialeprøver mellem fingrene eller 
er ved at forberede en udstilling - samtidig 
med at de finder litteratur, som ikke findes 
andre steder end hos os. Vi hverken brænder – 
eller gemmer materialerne alt for langt væk. Vi 
er tværtimod stolte af, at rummet og arkiverne 
bugner af materialer”. 
I 2015 udsprang flere bogprojekter og udgi-
velser af intense forskningsbesøg i arkiverne 
– ligesom Anja, Sara og Nils bidrog med 
konkret viden og research til museets Japan-
udstilling. ”Også internationalt har vi travlt. 
Listen er lang. Det ene øjeblik hjælper vi den 
begejstrede, amerikanske arkitekt og design-
forsker Michael Sheridan, og det næste får vi 
besøg af et hold researchere til Tom Hoopers 
film ’The Danish Girl’. Det gør hverdagen 
speciel og meget uforudsigelig”.

Facebook og events
”Vi startede ud på Facebook i 2015. Det er 
som sådan ikke revolutionerende, men vi 
synes, at vi kan se effekten ret direkte i vores 
forskellige aktiviteter, for eksempel ’Design-
onsdage’, der i 2015 trak fulde huse”. 

I 2015 trak otte Designonsdage mange nys-
gerrige ind på Biblioteket til en serie af oplæg 
fra samtidens designscene.   

Top 1: Mode på biblioteket 
”Mode” svares der enstemmigt, når vi spørger 
til, hvad der hittede i 2015. Med ”tekstil” på 
2. pladsen, ”møbler” på 3. pladsen og ”grafisk, 
industriel og keramisk design” på en delt 4. 

plads. Højdespringeren er ikke uventet, for 
museet står stærkt på modefeltet, og derfor er 
det også et særligt indsatsområde:
”Vi har over 7.000 bøger om dragter og mode 
fra hele verden og over 170 forskellige mode-
tidsskrifter. Både de glittede og de teoretiske. 
Og samlingen vokser: Hvert år anskaffer vi alle 
de nye væsentligste bøger og tidsskrifter om 
mode”, forklarer Sara, der i 2015 stod bag en 
ny online ressourcesamling om mode.
Den online guide er en pædagogisk værktøjs-
kasse, som giver en inspirerende indgang til 
viden, links og litteratur samt designernes 
lookbooks, scrapbøger og trendmapper. ”Vi 
samler her et springbræt, som skal lede vores 
brugere videre, for vi sætter en stor ære i at 
gøre folk selvhjulpne. Vi skal ikke være deres 
forskere, men gøre dem i stand til at forske 
og studere selv”. 

Dedikerede brugere
Bibliotekets tre centrale brugertyper er i dag: 
studerende, designere og forskere – derudover 
samlere og antikvitetshandlere – samt måske 
lidt overraskende: scenografer. ”Vi sidder på 
et hav af gode fortællinger. Som museumsbib-
liotek er vores rolle ikke alene at være udvidet 
søgemaskine. For vores brugere trækker i 
stor grad på vores kendskab til samlingerne, 
og dén viden oplever vi kun større og større 
efterspørgsel på”. 

”Vores brugere er dedikerede. Nogle endda så 
meget, at vi får stor hjælp af fra vores to frivil-
lige, pensionerede kunstbibliotekarer. Uden 
dem kunne vi slet ikke følge med i de mange 
større donationer fra fx mode- og møbelbran-
cherne, som de ordner, sorterer og registrerer”.  

Hvad kan vi forvente at se mere af i 
2016? 
”Vi kommer til at arbejde endnu mere på at 
få hul igennem til underviserne på uddannel-
sesinstitutionerne. Og så vil vi gerne arbejde 
på at udvide den digitale præsentation af sam-
lingerne. For selv om vi kan tilbyde noget helt 
unikt hands on, så gør det os jo ikke blinde 
for, at vores brugere ofte kommer herind ad 
den digitale vej. Bare se rundt på vores læse-
sal: det digitale og det analoge materiale trives 
godt side om side”. 
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Glaskunstneren Ida Wieth

Coh&Co (Poul Harder Cohen og Mette 
Walsted) fortæller om deres træcykel

Tekstildesigneren Vibeke Rohland
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DESIGNMUSEETS
BIBLIOTEK 
Den amerikanske arkitekt og designforsker Michael She-
ridan har fremhævet Designmuseets bibliotek som ”et af 
de vigtigste biblioteker i verden” (Politiken, 22. 9. 2013). 
Som et enestående forsknings- og museumsbibliotek er 
det kendt verden over, samtidig med at det agerer som 

en vital aktør i det danske biblioteksvæsen. 

Det er et kendemærke ved Designmuseets Bibliotek, at det bruges af 
både af et bredt publikum, erhvervslivet og talrige uddannelsessøgende 
– ligeså vel som af designerne og højt specialiserede forskere. Gennem 
den høje service i det daglige på læsesalen og kommunikationen på 
flere digitale platforme imødekommer biblioteket årligt tusinder af 
brugere og deres informationsbehov på designfeltets fulde klaviatur 
af emner. En øget synliggørelse af potentialet i bibliotekets samlinger 
har også i 2015 haft høj prioritet, ligesom ønsket om at bidrage til en 
øget designforståelse hos publikum gennem tilbuddet om at ”møde 
designeren”. 

Under temaet ”Dansk Design Nu” har en lang række designere på 
læsesalens Design-onsdage, og ofte for ”fuldt hus”, givet publikum 
indblik i deres arbejdsprocesser: glaskunstnerne Susanne Jøker og Ida 
Wieth, modedesigneren Nikoline Liv Andersen, tekstildesigneren Vi-
beke Rohland, møbeldesigneren Ditte Hammerstrøm, keramikerne 
Louise Hindsgavl og Peder Rasmussen, guldsmeden Kim Buck, cy-
keldesignerne Poul Harden Cohen og Mette Walsted samt ’bæredyg-
tighedsdesigneren’ Peter Dammand.  

En anden af måderne, vi imødekommer brugerne på, er gennem ”må-
nedens fund” på bibliotekets hjemmeside. Her fortæller bibliotekets 
personale hver måned om et emne i en af samlingerne. Som eksem-
pelvis registratoren i Arkiv for Dansk Design, cand.mag. Christine 
Rosenlund, der i august 2015 valgte en tidlig dansk reklameplakat fra 
Plakatsamlingen, og møbelarkitekten Anne Skjelbo, som i november 
2015 skrev om en af de møbelfabrikker, hun arbejder med i møbelda-
tabasen Furnitureindex. Få en smagsprøve her:

Brugernes nationale bibliotek for design. Mød designerne og ”månedens fund” 

Af Lars Dybdahl, biblioteks- og forskningschef 
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Frelsende mavebitter 

Uddrag: ”Man fristes til at gribe ud efter flasken, som nærmest fysisk 
træder ud fra sit eget lille isolerede felt.

Den victorianske plakat introducerer som den første i Danmark den 
stærkt selvrosende og pågående reklameform, der vinder indpas i 
markedsføringen af ”de små mirakler”. Dens sensationslystne overdi-
mensionering i forhold til plakatens andre figurative elementer bliver 
det greb, der typificerer produktplakaten med varen i centrum. Typisk 
er også helliggørelsen af midlerne.

I påkaldelse af arbejderkvindens forhåbninger og omsorg for sine to 
børn lanceres den ”frelsende” mavebitter i et bibelagtigt sceneri med en 
kvindelig sundhedsapostel. Strålekransen omkring flasken og etikettens 
talrige guldmedaljer skal overbevise om løfternes ægthed, og motivet 
har lighedspunkter med den kristne billedverden i de masseudbredte 
olietryk, der dengang ofte hang i soveværelserne.
Plakaten er i bibliotekets omfattende plakatsamling, og er et af hoved-
værkerne i den tidlige danske reklameplakat”.

Den japanske model

Uddrag; ”Op til årets åbning af den store japanudstilling blev ’Chair 
model 193’ et naturligt månedens fund. Stolen er også kaldet ”den 
japanske model”, designet af Inger Klingenberg i 1960. Fremstår i 
tidsskriftet Mobilia fra 1960.

Kvadratisk og praktisk blik for eksport: Model 193 er fremstillet hos 
møbelfabrikken France & Søn. Som noget helt nyt satsede fabrikken 
på møbler, der kunne skilles ad og samles, emballeres og sendes som 
en flad karton.

Fabrikken blev kendt for at sætte et højt kvalitetsniveau for den danske 
møbelproduktion og producerede til hele verden med showrooms på 
Bond Street i London, i Paris, Frankfurt og New York. De to største 
aftagerlande var USA og Tyskland. 

Møblerne var designet af nogle af Danmarks førende møbelarkitekter, 
f.eks. Edv. Kindt-Larsen, Finn Juhl, Hans J. Wegner, Arne Vodder, 
Grete Jalk, Ole Wanscher og senere Verner Panton og Ole Gjerløv 
Knudsen.

Brama Livs 
Elixir, Mansfeld-
Bullner & 
Lassen, 
Kiøbenhavn. 
1893. Usigneret. 
Litografi. Tryk: 
ukendt

Billede: Inger Klingenberg fotograferet til Mobilia nr. 71 i 
forbindelse med møbelmessen i Fredericia 1961

MÅNEDENS FUND
udstillinger, bibliotek &

 sam
linger

Af Anne K. Skjelbo, futureindex 
Af Christine Rosenlund, registrator
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PUBLIKUMS PRES PÅ RAMMERNE
Hvordan kan man udvikle sig i takt med et markant boom i besøgende, når man som museum står i en fredet byg-
ningsmasse? Med den unikke beliggenhed i et af Københavns smukkeste anlæg, Det tidligere Frederiks Hospital, 

har Designmuseum Danmark en opgave, der strækker sig ud over museumsvirksomheden: forpligtelsen til at vedli-
geholde og restaurere en fredet bygningsmasse og omgivelser. Vi har talt med museets eksterne bygningsrådgiver 

Søren Brandt om de udfordringer, der er forbundet med at vedligeholde moderne og dynamiske oplevelsesrum, mens 
tag, gulv, hegn og varmerør kræver al opmærksomhed.  

Interview med Søren Brandt, bygningsrådgiver Designmuseum Danmark

Designmuseum Danmark har oplevet et boost af besøgende – ikke 
mindst af internationale turister, der kommer med tårnhøje forvent-
ninger til mødet med dansk design. Brugernes behov ændrer sig og 
udfordrer de historiske bygningers eksisterende funktioner.

”Det er klart, at I som internationalt museum og videncenter har en 
særlig forpligtelse til at sikre brugerne og branchen den bedste oplevelse 
af jeres udstillinger og museumsbygninger. Bygningsmassens ånd og 
arkitektoniske kvaliteter er uomtvistelige. Historien om Frederiksho-
spitalets opståen og siden forvandlingen til kunstindustrimuseum ved 
arkitekterne Ivar Bendtsen og Kaare Klint er helt særegen. Men vi må 
bare konstatere, at bygningsmæssig ånd og arkitektonisk kvalitet ikke 
alene kan skabe et museum”, lyder det fra Søren Brandt.   

Moderne museum i historiske bygninger – kan man det?
For der er åbenlyse udfordringer i at skabe forsvarlige, sikre og in-
spirerende oplevelser i en fredet bygningsmasse. I 2013-14 blev hele 
museumsfirkantens 7.000 m2 store tag udskiftet i et stort projekt med 
en generøs donation fra A.P. Møller Fonden. I 2016 skal publikums-
modtagelsen genindrettes, taget på museets administrationsbygning 
står for tur, og i løbet af de næste år starter et omfattende projekt, 
hvor 3.900 m2 gulv skal brydes op og renoveres i etaper, mens husets 
varmeanlæg fra 1920’erne udskiftes. Oven i det kommer hverdagens 
drift, hvor vinduer og facader skal renoveres, brolægning og brandsik-
ring opdateres. Alt sammen opgaver, der kræver eksterne midler, en 
massiv manuel indsats og respekt for historien.

Sagt lidt groft, så koster rammerne jer måske mere, 
end de tilfører. Bygningen er et unikum, men I 
kunne sikkert bruge jeres økonomi bedre ved at 
bruge den på indhold i stedet for rammer”, siger 
Søren Brandt. ”For mig er det møgspændende at 
arbejde med; og ud fra en logistisk betragtning er 
opgaverne enkle nok. Men der er jo mere på spil 
for jer, for I forventes jo levere varen på alle m2, 
hele året rundt”.  

Wonderful – where can I check my luggage 
in?
For blot fem år siden var besøgstallet 55-60.000 
årligt. I dag bevæger næsten 175.000 oplevelses-
søgende gæster sig årligt igennem museet. De stiller 
øgede krav til udstillingernes indhold, cafe, butik 
og faciliteter. Helt ned til flykufferten, der skal 
presses ind i garderobeboksen. Men hvordan ba-
lancerer man mellem respekten for Kaare Klint og 
et stigende antal besøgende, der forventer at møde 
attraktioner, der dækker alle behov? 

”Der er en konflikt mellem de smukke bygningers 
stramme og til tider snærende rammer – og et pub-
likum, der i dag står i kø fra toiletterne langt ind i 
museet. Så maskinen er presset. Derfor er det både 
nødvendigt og godt, at I har skiftet taget og nu skal 
i gang med forhallen, så I sten for sten optimerer, 
hvor I kan. Jeg synes, at man hele tiden må have 
en diskussion af, om vi skal bevare for at bevare - 
eller om vi både kan bevare og skabe liv og rum til 
noget nyt”. 

Fra tag til gulv: Fuld damp på udviklingen
I 2014 blev sidste sten lagt på museets nye tag. Næ-
ste helt store projekt er gulvet. Men hvordan griber 
man sådan en kæmpeopgave an, hvor museet skal 
lukke fløj for fløj, mens fliser, beton og forældede 
rørsystem skiftes ud?

”Gulvet er en opgave, som dybest set ikke tilfører 
museet andet end udgifter og besvær. Publikum vil 
jo ikke mærke, at betonen og varmerørene under 
fliserne er blevet forbedret. Men byggeteknisk og 
logistisk er det enkelt nok. Det drejer det sig om 
at arbejde i etaper, så udstillingerne og publikum 
generes mindst muligt. Gulvene, beton og rør skal 
op, og I kan forhåbentligt bevare 75 % af fliserne. I 
er nødt til at begynde projektet, så timing er alt i den 
kabale. Det skal være museet, der styrer processen, 
og ikke bygningerne, der pludselig giver op overfor 
presset”. 

”Så banen er kridtet op til et større udviklingsarbejde 
og puslespil, der skal løses, for at museet kan udvikle 
sig for fuld damp, mens I renoverer”. 

Museet arbejder nu på højtryk for at finde samar-
bejdspartnere, der vil støtte projektet, der forventes 
at strække sig over en treårig periode.

”Efter at have arbejdet med fornyelse af museets 
bygninger i flere år, så er min bedste råd nok, at I 
skal have for øje at balancere hensynet til at skabe 
udviklingsmuligheder inden for rammen – samtidig 
med at museet bevarer dén der valør, som er del af 
jeres trademark i dag. Historien er jeres særkende, 
men I skal også møde publikums forventninger – og 
dét er den udfordring, som I skal smøge ærmerne op 
for at løse – også i 2016”.

Bygningsrådgiver Søren Brandt har arbejdet med 
museets vedligehold og bygningsudvikling siden 
2013.

udstillinger, bibliotek &
 sam
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Kvadrats "Clouds" regulerer 
akustikken i forhallen. Udviklet 
af Ronan og Erwan Bouroullec i 
samarbejde med Kvadrat
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FORSKNING 
Designmuseum Danmark har en central rolle i dansk designforskning 
og -formidling. Forskningen danner grundlag for en vigtig del af det 

daglige museumsarbejde. Vi ønsker med vores forskning at udvikle og 
formidle ny viden om dansk design og aktualisere vores samlinger, så 

de fremstår relevante for et bredere publikum igennem nye formidlings- 
og udstillingskoncepter. 

Vi ønsker at styrke den forskningsmæssige understøttelse af designfel-
tet, at udvikle en profileret udstillingsvirksomhed og indgå i strategiske 
forskningssamarbejder med danske og internationale institutioner. Mu-
seets forskning sigter mod at udvide forståelsen af både designhistorien 
og den nutidige designudvikling. 

Det sker gennem vores udstillinger, udgivelser og aktiviteter. Og det 
sker i forskningsfaglige netværk med designforskere i ind- og udland 
og i samarbejde med designere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. 
Al forskningen understøtter vores synliggørelse af museets samlinger. 

I 2015 har forskningen i stor stil været forberedende og danner basis for 
kommende udstillinger, aktiviteter, artikler og andre formater, hvoraf 
en del først åbner og offentliggøres i 2016. Gennem samarbejde og 
netværk har Designmuseet samtidig arbejdet for at styrke positionen 
som et af de dynamiske omdrejningspunkter i dansk designforskning. 
Dyk her ned i oversigten over forskning og resultater for 2015.

Anne Skjelbo
Publicering 
Månedens fund i biblioteket:
”Den japanske model” 

Anne-Louise Sommer
Har forsket i Finn Juhls møbeldesign med særlig 
henblik på udgivelser med hans akvareller.  

Publicering
Sommer, Anne-Louise (2015):  Finn Juhls akvareller. 
190 s. København: Strandberg Publishing 
Sommer, Anne-Louise (2015):  Watercolors by Finn 
Juhl. 190 s. Copenhagen: Strandberg Publishing 
Sommer, Anne-Louise (2015): ‘Danish Design: The 
Growth of a Design Tradition’ i: red. Yamane, Iku-
nobu: Danish Design Furniture, Tokyo (Denmark 
Kagu Toki-o-koeru Miwakuno modan-dezain)

Christian Holmsted Olesen
Har forsket i dansk møbelkunst 1920-1970 i for-
bindelse med den kommende udstilling The Danish 
Chair (Designmuseum Danmark 2016).

Publicering
Olesen, Christian Holmsted (2015): Craft and Tech-
nology, s. 8-11 i: Maria Wettergren (red.) (2015): 
Rasmus Fenhann – Japanometry, Paris: Gallerie 
Maria Wettergren

Olesen, Christian Holmsted (2015): Designpioneren 
Jacob Jensen er død 89 år gammel. Nekrolog i Week-
endavisen 22. maj 2015

Christine Rosenlund
Har som assisterende kurator for udstillingen Dansk 
Design Nu researchet inden for dansk design i det 21. 
århundrede og skrevet en lang række tekster, cases, 
biografier og dele af timeline til udstillingen. Plus 60 
tekster til digital præsentation af bibliotekets sam-
linger og museets genstandssamlinger. Samt særlige 
studier i dansk grafisk design til kommende bog om 
dansk design i det 21. århundrede.

Kirsten Toftegaard
I 2015 fokuseret på forskning i dansk tekstiltryk med 
henblik på udstilling og større udgivelse om den dan-
ske tekstiltrykker Marie Gudme Leth (1895-1997). 
Et andet fokusemne er forskning i dansk modedesign 
fra 1920-1980’erne med henblik på to udstillinger, 
dels en udstilling om den danske modeskaber Erik 
Mortensen (1926-1998), dels en udstilling om de 
danske modelsaloner, modeskabernes designproces-
ser, deres inspirationskilder både lokalt og internatio-
nalt – især samspillet med Paris, kvalitetsbegreber og 
modetøjets bæredygtighed. 

Publicering
Toftegaard, Kirsten (2015): ’Modern Danish Ta-
pestries’, i: Lekhovich, Tatiana og Kirsten Toftegaard, 
red., Modern Danish Tapestries, The State Hermitage 
Publishers, Saint Petersburg, 2015
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Lars Dybdahl
Forskningen har i 2015 fokuseret på research på hele 
det danske designfelt i det 21. århundrede, som del 
af tilrettelæggelsen af og erhvervelsen af genstande 
til Dansk Design Nu samt rækken af overordnede 
temaintroduktioner til udstillingen. Bl.a. om pro-
duktdesign, kunsthåndværk, design i det offentlige 
rum, modebrands samt bæredygtighed. Til bøger og 
udstillingskataloger er skrevet artikler om plakatde-
signeren Gitte Kath, tekstildesigneren Astrid Krogh 
og en introduktion til publikation om Biennalen 
for Kunsthåndværk og Design 2015, ligesom flere 
artikler om dansk design i det 21. århundrede er i 
pipelinen. Er initiativtager til og hovedredaktør på en 
kommende bog om Dansk design i det 21. århund-
rede. Der stiles mod, at det hele publiceres i 2016.    

Laura Liv Weikop
Udstillingslaboratoriet – museumsoplevelser og ud-
stillingsdesign efter endt barselsorlov. Årets fokus har 
været rettet mod behandling af indsamlede data og 
påbegyndelse af selve afhandlingen, som nu er gået 
ind i sidste fase. Afhandlingen forventes indleveret 
ultimo maj 2016.

Mirjam Gelfer-Jørgensen
2015 har været præget af arbejdet med idé, udvæl-
gelse fra museets samlinger samt opsætning af udstil-
lingen Learning from Japan samt diverse foredrag i 
forbindelse med udstillingen.

Publicering
”Incitamenter fra Østen. Aspekter af Carl Petersens 
kunstneriske forudsætninger” i: I skøn forening – 
Faaborg Museum 1915, Faaborg Museum, 2015, 
210-23

Diverse tekster og teksthæfter i forbindelse med 
udstillingen Learning from Japan

Færdige manuskripter: 
Et herskabshjem – Ordrupgaard i Wilhelm Hansens 
tid. Udgives af Ordrupgaard. 70 sider
Monografi om Thorvald Bindesbøll, udgives af Ar-
kitektens Forlag: 180 sider

Nils Frederiksen
Publicering
Månedens fund i biblioteket:
”Ver Sacrum”
”Portfolio – a magazine for the graphic arts”
”Pingvinen, der blev allemandseje”
”Tandlægen med plakaterne”
”Valgplakater før og nu”

”Naturlig mode”
”I halvmånens skær”
”Jernbane på afveje”

Sara Fruelund
Publicering
Månedens fund i biblioteket:
”Hjulenes musik – modernismens billedbøger til 
børn” 
”Mønstre overalt – dekorerede papirer i bibliotekets 
forbillede-samling” 

Ulla Houkjær 
Færdiggjort manuskriptet til det kommenterede 
bestandskatalog: Fajancer fra Holland, Frankrig 
og Tyskland 1600-1800. 7 af kapitlerne er under 
oversættelse og ca. 400 illustrationer foreligger med 
færdige billedtekster. Kataloget forventes udgivet i 
2016.

Endvidere udfærdigelse af rapport til Kulturværdi-
udvalget vedrørende et fransk savonnietæppe, udført 
i Paris før 1663 til La Grande Galerie du bord de 
l’eau i Louvre, samt undersøgelser og indsamling af 
materiale med henblik på monografi om moderne 
dansk studioglas.   

Publicering
Anmeldelse af Rachel Gotlieb & Karine Tsoumis 
(red.): 30 objects 30 Insights. Gardiner Museum. 
Black Dog Publishing, London 2014, i: Keramiske 
noter, nr. 41, 2015
      
Anmeldelse af Michael Archer & Julia Poole: Delft-
ware in the Fitzwilliam Museum. By Philip Wilson 
Publishers, London 2012, i: Keramiske noter, nr. 41, 
2015
      
Anmeldelse af Gregor K. Stasch med bidrag af Ma-
riono Maggetti: Spitzentechnologie aus der Fuldaer 
Fayence-Manufaktur (1741-1760). Kataloge Bd. 39. 
Vonderau Museum Fulda og Michael Imhof Verlag, 
Petersberg 2015, i: Keramiske noter, nr. 42, 2015
      
Anmeldelse af Menno Fitski: Kakiemon Porcelain. A 
Handbook. Leiden University Press, Leiden 2011, i: 
Keramiske noter, nr. 42, 2015

forskning
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I Arkiv for Dansk Design har Designmuseum Danmark alle Finn Juhls skønne akvareller. De 
er forstadier til de forskellige projekter indenfor møbeldesign, indretninger og arkitektur. 
Den næsten forførende akvarel formidler med sin farveintensitet, sine ofte dramatiske 
skyggevirkninger og særlige stoflighed tankerne bag værket. Man kan næsten sige, at man 
oplever værket undervejs i processen. Før det er der. Indimellem har vi nogle af akvarellerne 
udstillet på museet, men det er først med denne bogudgivelse, at det bliver muligt for alle at 
opleve alle akvarellerne, når som helst man måtte have tid og lyst.
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De sociale medier er blevet en del af mange virksomheder og museers 
overordnede kommunikationsstrategi. I stedet for at betragte disse me-
dier som ”endnu en kanal” er tendensen, at man skaber indhold, der 
er nøje tilpasset hver af de specifikke medier målrettet helt specifikke 
målgrupper.

Hvorfor – og for hvem – er vi her?
Museets kommunikationsteam har gennem det seneste års tid ekspe-
rimenteret med en række forskellige tiltag. Der er sket en bevægelse 
fra stadiet, hvor vi ligesom mange andre skulle være ’tilstede’ så mange 
steder som muligt, til her hvor vi nu forsøger at skære helt ind til benet, 
og spørger os selv, hvilken værdi vores digitale indsats og tilstedeværelse 
på diverse medier kan skabe for brugerne. Hvis ikke denne tilstedevæ-
relse harmonerer med vores forretnings- og kommunikationsstrategiske 
målsætninger, så skal vi nok overveje at skære noget væk.

Afsender-modtager-forholdet i opløsning
Med et fragmenteret mediebillede og et utal af muligheder for at dele 
og sprede en nyhed med lynets hast og tilmed ramme præcis dem man 
gerne vil, åbner det digitale landskab op for en masse nye muligheder. 
Men da museets målgrupper ikke entydigt orienterer sig digitalt, og 
vi er forpligtet til at kommunikere til en bred vifte af aldersgrupper 
og segmenter, er en god blanding af traditionelle og nye PR- og mar-
kedsføringskanaler mest effektiv for os.

Men også de ’sociale ratings’ arbejdes der med. Kommunikationsteorien 
taler om et skift fra Paid Media og Owned media til Earned media – og 
Shared media. Sagt på en anden måde er flere og flere bevidste om, at 

Vi ”tagger”, ”deler”, ”liker” og kommenterer løs på de 
sociale medier. Og museer verden over har i stigende 

grad fået smag for det såkaldte brugergenererede 
indhold, som skabes via sociale medier. Tendensen er, at 
de sociale medier ikke længere er add ons, men i højere 

grad integrerede dele af museer og virksomheders 
samlede kommunikationszstrategi. Her kan du komme 
med ind bag de erfaringer, Designmuseets kommunika-
tionsteam har gjort sig i løbet af det seneste års tid, og 

hvilke tanker det har kastet af sig. 

Af Nikolina Olsen-Rule, kommunikationschef 

IKKE BARE ENDNU EN 
KANAL 

ko
m

m
un

ik
at

io
n 

&
 u

nd
er

vi
sn

in
g

indhold i form af: betalte annoncer, budskaber kommunikeret ud via 
virksomheden eller organisationens egne kanaler er knap så troværdige 
som den redaktionelle eller journalistiske omtale eller brugernes egne 
anmeldelser. Det handler om en omtale, som organisationen skal gøre 
sig fortjent til. Det er her, brugeranmeldelser og ratings bonner højt 
ud på troværdighedsbarometret. Det sker ud fra devisen om, at man 
lytter mest til dem, der ligner en selv, og til dem, som har gjort deres 
egne erfaringer. Det kan selvfølgelig også resultere i negativ omtale. Det 
væsentlige er, at man som organisation arbejder på at håndtere det tab 
af kontrol, som denne kommunikationsform forudsætter. Formår man 
at vise, at man rent faktisk lytter til sine brugere – også selv om man er 
uenig i det, de siger – kan man i bedste fald skabe en form for ejerskab 

Fremadrettet – fokus

Museet vil de kommende år arbejde med 
målrettet digital kommunikation

En skarp prioritering af relevans, aktualitet, 
identifikation og nyhedsværdi skal være 
med til at kvalitetssikre indsatserne

Kommende projekter vil sætte fokus på at 
kortlægge kommunikationen til fx turister. 
Det sker bl.a. i samarbejde med Wonderful 
Copenhagen, DAC og Trapholt

Museet vil i løbet af 2016 lancere et nyt 
responsivt website

hos dem og gøre dem til fans. Eller – når bølgerne 
går højt – undgå en såkaldt shitstorm.

Brugerne deler stjerner ud
Tjenester som Airbnb, Trustpilot og Tripadvisor 
bygger netop på dette princip, hvor brugerne deler 
deres erfaringer og oplevelser med hinanden. Gode 
som dårlige oplevelser bliver delt, så alle kommende 
besøgende kan se, om stedet er noget for dem. Så 
begrebet ”kunden har altid ret” har fået et nyt 
digitalt tvist. Hermed ikke sagt, at man altid skal 
løbe efter den seneste kommentar eller sætte det 

store kriseberedskab i gang på grund af en kritisk 
bemærkning.
Det kan være svært at gøre alle glade, og så længe 
man tager dialogen med sine brugere og viser dem,
at man rent faktisk vil dem, er man kommet langt.
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NYE PR-TILTAG
MINDCRAFT15 indbød i den grad til at bruge scenen aktivt – nemlig 
at blive fotograferet og eksponeret i et visuelt smukt univers. En række 
dygtige instagrammere og bloggere lagde derfor vejen forbi udstillingen 
til et preview i samarbejde med udstillingens kuratorer, GamFratesi. 
Med visuelt smukke billeder blev der i løbet af meget kort tid skabt 
stor interesse for udstillingen på de sociale medier. Ved hjælp af de 
særligt indbudtes skarpe øjne og interesse for både mode, interiør og 
design bevægede MINDCRAFT15 sig ud til nye målgrupper, som vi 
ikke kendte i forvejen.

Giv ordet til #brugerne
Det samme gjorde sig gældende for museets events for ”mommy-
bloggere” i samarbejde med designvirksomheden bObles. En særlig 
inviteret gruppe af bloggere fik adgang til tumlemøbler og design til 
børn gennem 100 år, og med mobilen i hånden sendte de et vigtigt 
budskab videre til deres følgere: at der fra januar til august 2015 var 
plads til de helt små besøgende og deres forældre i udstillingen Barnets 
Århundrede. Det er en klar fremtidig satsning at vende blikket og 
kameraet rundt og lade vores besøgende vise, hvad der gør museet til 
netop deres Designmuseum. Den bedste form for PR er nemlig stadig 
word-of-mouth – både i klassisk og digital forstand.

kom
m

unikation &
 undervisning

Hvad betyder det egentlig at give brugerne mulighed for at dele deres oplevelser? I 2015 blev et nyt tiltag at invitere 
særligt udvalgte instagrammere og bloggere til særvisninger af museets udstillinger for at nå endnu længere ud til 

nye målgrupper. To helt oplagte muligheder var udstillingerne MINDCRAFT15 og Barnets Århundrede.
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I 2015 lancerede Kulturministeriet en ny online version af den na-
tionale undersøgelse, der med et stort datasæt giver ny viden om 
danske museer og vores gæster. Vi har talt med Lena Nicolajsen og 
Lykke Andersen fra Designmuseets publikumsteam om arbejdet med 
undersøgelsen:

Hvad var jeres indtryk af at arbejde med den nye digitale indsamlingsmetode?
Det har vist sig, at det var nemmere, end vi havde regnet med at få 
vores gæster til at besvare digitalt ved en iPad. Og så har Designmu-
seet fået en del yngre gæster, der springer ubekymret i det digitale 
spørgeskema. 

Er det nemt at få folk til at svare på undersøgelsen?
Vores job er jo at fange gæsterne, inden de forlader museet, og få 
dem til at besvare spørgeskemaet. Langt de fleste vil gerne hjælpe os 
med at forbedre museumsoplevelsen, og når vi forklarer dem, at deres 
besvarelse kan hjælpe os, stiger deres interesse også markant. For hvem 
vil ikke gerne være med til at påvirke en god udvikling?

Hvad er den største udfordring?
For det første oplever vi et stigende pres nu, hvor vores publikumstal 
er steget så markant. På en dag med op til 1.300 besøgende skal vi 
f.eks. have 130 personer til at besvare spørgeskemaerne i løbet af seks 
timer. Det tager lidt længere tid, end man regner med at besvare, og 
med to iPads i gang i forhallen gav det sved på panden. Men vi vil 
nødigt stresse vores gæster. Pointen er jo netop, at de skal have lov at 
tage sig tid med besvarelserne. 

GÆSTERNE ER VORES 
VIGTIGSTE AMBASSADØRER

Brugernes input og tilfredshed er en af nøglerne til at udvikle fremtidens designmuse-
um. De seneste år har museet haft gode erfaringer med indsamling og bearbejdning af 
resultaterne fra ’Den Nationale brugerundersøgelse’. Her kan du få et indblik i arbejdet 

med brugerundersøgelsen fra Lena Nicolajsen og Lykke Andersen, der har arbejdet 
med den nye digitale indsamlingsmetode sammen med publikum.

Et interview om arbejdet med ’Den nationale brugerundersøgelse’
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Den nationale brugerundersøgelse er sat i 
verden af Slots- og Kulturstyrelsen under 
Kulturministeriet

Fra 15. juni 2015 er det besluttet at genoptage den 
nationale brugerundersøgelse udelukkende i den 
digitale version.

Det er obligatorisk for alle statsanerkendte og 
statslige museer og deres enkeltafdelinger at 
deltage i undersøgelsen, hvis museet/kulturin-
stitutionen har over 7.000 brugere om året og er 
bemandet. 

Hos Designmuseum Danmark kan gæsterne 
udfylde deres besvarelser på iPads opstillet i 
museets forhal.

Der er også mulighed for at sætte sig i ro og mag, 
hvis man foretrækker at udfylde det traditionelle 
papirskema. Langt størstedelen foretrækker 
imidlertid den digitale metode.

Museet arbejder videre med brugertilfredshed og 
vil med afsæt i Den Nationale Brugerundersøgelse 
samt andre undersøgelser iværksætte flere kvali-
tative undersøgelser, der kan give dybere indsigt i 
brugernes adfærd, behov og ønsker.

For det andet har vi et stort ønske om at få oversat spørgeskemaerne til 
fransk og japansk, da vi oplever at en stor del af vores kernepublikum 
kommer herfra. Det er ærgerligt, at vi ikke får indblik i deres opfattelse 
af museet. Nogle af dem udfylder selvfølgelig på engelsk, men vi kan se, 
at vi går glip af meget viden om vores store internationale publikum.

Endelig ønsker vi en funktion i det digitale spørgeskema, der viser 
brugeren, hvor langt man er nået i besvarelsen – og hvor mange steps, 
der er tilbage. Vi har nemlig mange, der spørger os midt i besvarelsen, 
og det fremgår ikke tydeligt nok, som det er nu. Så med rettelse af de 
forskellige børnesygdomme, så er vi sikre på, at den digitale indsamling 
nok skal komme til at fungere i fremtiden. 
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ÅRETS 
STØRSTE 
EVENTS

Så hvordan forener man det? To oplagte muligheder var museets 125 
års-jubilæum og den årligt tilbagevendende kulturnat.

Jubilæumsfest for store og små
Den 20. og 21. juni åbnede museet dørene til en weekend med et 
tætpakket aktivitetsprogram, der henvendte sig særligt til det lokale 
københavnerpublikum. Ud over gratis entre og et kæmpe kagebord bød 
weekenden på et væld af oplevelser til både store og små: børneteater, 
designworkshops, hula hop-show, tegnekonkurrencer, omvisninger 
og direktørens fortælling om museet. Jubilæumsfejringen blev en stor 
succes, hvor 4.000 festglade besøgende kiggede forbi. De mange gratis 
aktiviteter betød, at museet kunne indbyde både børnefamilier, unge 
og ældre – og give alle muligheden for at opleve museet på en helt an-
derledes måde – eller måske for allerførste gang. Jubilæumsweekenden 
blev til med støtte fra Tuborg Fondet.

Japanskinspireret Kulturnat 
Årets måske hyggeligste aften ligger lige op til skolernes efterårsferie 
– nemlig Kulturnatten. I år fik Kulturnatten på Designmuseum Dan-
mark et strejf af Japan over hele linjen. Aftenen bød blandt andet på 
traditionel japansk te-ceremoni, japanskinspireret lysshow, viftework-
shops, design talks og særomvisninger i Learning from Japan. Kultur-
nattens aktiviteter lokkede mere end 3.200 store og små besøgende 
forbi på aftenen, der gav en masse nye dimensioner til oplevelsen af 
udstillingen Learning from Japan.

Et nyt år betyder ikke alene nye udstillinger, men også nye events. Ud over museets 
faste events som Designonsdage og udstillingsåbninger gav 2015 mulighed for at 

tiltrække helt nye målgrupper. Udstillingerne Learning from Japan og Barnets Århund-
rede indbød på hver deres måde til flere forskellige typer arrangementer. Til de design-
interesserede, som kender museet godt, men også til det lokale københavnerpublikum 

og børnefamilierne, der måske aldrig har hørt om Designmuseum Danmark. 
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Af Sofie Kragh Ingvorsen, event- & marketingkoordinator

Mød holdet bag
Jubilæumsweekenden og Kulturnatten var begge events, hvor hele 
Designmuseum Danmark-holdet var ude på gulvet. For at skabe spæn-
dende events og for at få planlægningen til at gå op skal der nemlig 
løftes i flok – og samtidig er det en sjov mulighed for at opleve museets 
medarbejdere i helt nye roller. Hvem havde for eksempel regnet med, at 
regnskabschefen også er japansk te-guru – eller at direktøren, ud over 
at formidle museets historie med oplæg hele weekenden, også viste sig 
som weekendens mester i kageservering? 

Vi tror på, at museer og gæster skal mødes i øjenhøjde. Og nogle gange 
med en hulahop-ring om maven. Begge dele var der rig mulighed for 
i 2015. 
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Designmuseets 125-års jubilæum: 
Monsterstole og farveuniverser. 
Designinvolvering af de yngste 
målgrupper
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DESIGN PÅ SKOLESKEMAET
Museets undervisningsafdeling satte i 2015 særligt fokus på grundskolens nye fag 
’Håndværk og design’ og på folkeskolereformens ’åbne skole’, der skal sikre et tæt-
tere samarbejde mellem skolen og andre læringsmiljøer. Som led i arbejdet med den 

åbne skole kunne museet med en bevilling fra Børne- og Ungdomsforvaltningen i 
Københavns Kommune i 2015 udbyde 85 gratis undervisningsforløb til københavnske 
folkeskoler. I alt fik ca. 7.000 elever undervisning i museets skoletjeneste, ca. 3.000 

elever besøgte museet på egen hånd. 

Skolereformen har ikke kun betydet en længere skoledag. Kommuner indgår forpligtigende samarbejder 
med kulturinstitutionerne, og faget ’Håndværk og Design’ er indført obligatorisk i 4. – 6. klasse og som 
valgfag i udskolingen. Det giver landets skoler endnu mere mod på at supplere klasseundervisningen med 
et undervisningsforløb i museets skoletjeneste: 

”Med det nye fag er design for alvor kommet på skoleskemaet, og det er vores rolle og forpligtigelse at indgå 
som samarbejdspartner og læringsressource, når elever og lærere skal møde designfeltet og arbejde konkret 
med fx designprocessen”, forklarer Laura Elkjær.

Design åbner forståelsen for matematik
Designprocessen står også centralt i undervisnings-
forløbet ’Matematik og design’, der fra i 2015 blev 
udbudt til grundskolens ældste elever. ”Med det nye 
undervisningsforløb illustrerer vi, hvordan vores 
genstandsfelt ikke kun er forbeholdt de æstetisk-
kreative fag, men sagtens kan kobles med de ’store’ 
fag som matematik og dansk”, siger Laura Elkjær. 

Ved at kombinere faget med design ændrer matematikken sig fra at være teoretisk og abstrakt til at blive 
konkret og håndgribelig. Når elever anvender matematik på fysi-
ske designobjekter, forholder de sig samtidigt til form, funktion, 
størrelser og proportioner. På den måde bliver det muligt både at 
se, mærke og dermed forstå matematik. 

Fokus på bæredygtighed og nye partnerskaber
I 2015 fik Skoletjenesten også taget de første spadestik til større 
udviklingsprojekter og samarbejder, der vil fortsætte i 2016. 
Vi indgik bl.a. et samarbejde med By X, der er Københavns 
Kommunes kompetencecenter for bæredygtig byudvikling, 
Copenhagen Business School og Center for Corporate Social 
Responsibilty om at udvikle undervisningsmateriale om bære-
dygtighed og modeindustri. 

”Det er vigtigt, at vi ikke lukker os om os selv, men afsøger og 
afprøver de mulige samarbejdsprojekter og partnere, der har greb 
i den virkelige verden. Det motiverer også eleverne”, siger Laura 
Elkjær. 

Interview med Laura Elkjær, undervisnings- og udviklingsansvarlig

Forløbet er godt til at få arbejdet med forståelsen 
af figurers rummelighed samt størrelsesforhold. Op-
gaverne i værkstedet er rigtig gode til, at eleverne 
kan arbejde problembaseret og løsningsorienteret. 
Lærer Magle Nydal, Utterslev Skole 
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Matematikforløbet virkede rigtig godt, for man 
prøvede at lave matematik på en helt anden måde. 
For en person som mig, der ikke er særlig glad for 
matematik var det overraskende sjovt.
Elev 7. klasse

Det var sjovere end i klasselokalet, fordi der var så 
mange anderledes størrelser, figurer og farver, og 
man har mulighed for at lave matematik på nye 
måder og med anderledes genstande.
Elev 8. klasse

”Vi har desuden i 2015 oplevet en stigende efterspørgsel fra lærere, 
der underviser eller står overfor at skulle undervise i folkeskolens nye 
fag Håndværk og Design. I 2016 skal der udvikles en model for et fast 
lærerkursus, vi kan udbyde til underviserne. Kurset skal indeholde en 
teoretisk og en praktisk del og har til hensigt at give lærerene konkrete 
redskaber til, hvordan de kan arbejde med faget både selvstændigt og/
eller som en del af et besøg i museets Skoletjeneste”.

”Samarbejdet med de lærerstuderende kan etablere en forforståelse om 
Designmuseet og kan forhåbentlig gøre, at de kommende lærere ikke 
tænker et besøg på Designmuseet som ’a good day out’, men som et 
ambitiøst supplement til den undervisning, der foregår på skolen. Det 
vil jeg i hvert fald gøre mit for at få til at lykkes”, slutter Laura Elkjær. 
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Museet 
som 
kreativ 
katalysator 

Museer kan noget særligt, når det kommer til at sætte skub i kreativite-
ten. Museet som et socialt læringsrum er et velkendt fokusområde for 

museer verden over. Ud over den undervisning, der foregår i forbindelse 
med skoleforløb, har en række populære fritidsaktiviteter vundet frem 
i det danske museumslandskab. Læs med her, og bliv klogere på, hvad 
Designmuseets Designskole for Børn, Unge og Voksne har gjort sig af 

erfaringer med et projekt i rivende udvikling. 

Interview med Designskolens Kirsten Lassen og Anders Eske Hansen 

DESIGNSKOLEN FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE
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Hvad har i jeres øjne været det mest markante ved 
udviklingen i løbet af 2015?
Vi kører nu femte sæson af Designskolen for Børn, 
Unge og Voksne, og vi har fået udviklet et rigtig godt 
fundament og en god grundstamme. Det har været 
utrolig spændende og inspirerende at have været 
med fra starten med etableringen af skolen. Og vi 
må sige, at vi er blevet overvældet af den positive 
respons. Vi har nu gjort os en masse gode erfaringer 
og er blevet endnu skarpere på vores pædagogiske 
profil.

Hvad er i jeres øjne det helt særlige ved Designskolen 
for Børn, Unge og Voksne?
Holdene er relativt små, og vi lægger meget vægt på 
den direkte sparring med den enkelte elev. Vi gør 
utrolig meget ud af at opbygge et rum, hvor man kan 
skabe noget kreativt og udfolde sit eget potentiale 
– uanset hvilket niveau og forudsætninger man har 
som individ. Lysten til at lære og prøve nogle nye 
ting er det vigtigste.

Vi kan se, at det at skabe en tryg platform, hvor der 
er plads til at lære og eksperimentere, er vigtigt. Børn 
og unge har i dag en masse ting, de skal leve op til, og 
der stilles flere krav til, hvad de skal nå i skoletiden. 
Vi kan mærke, at børnene har brug for det frirum, 
vi kan give dem, hvor de laver nogle aktiviteter, der 
dels stimulerer deres skaberlyst og dels kan virke 
afstressende. Selvom vi arbejder med definerede og 
konkrete opgaver, har vi mere fokus på, at de har en 
god proces, ikke så meget fokus på resultatet. 

Det er afgørende, at de lærer at stoppe op undervejs 
og reflektere over deres proces. Og så skal det være 
hyggeligt og sjovt. Vi gør utrolig meget ud af at skabe 
en god og hyggelig ramme. Det skal være et sted, 
man glæder sig til at komme hen efter skole eller 
arbejde.

Hvorfor er det så vigtigt at skabe en god og tryg ramme?
God læring handler for os om mødet med den en-
kelte elev. Der er en pædagogisk opgave i at få børn 
til at føle sig trygge. Vi kan høre på forældrene, at 
det at gå til design på museet gør en forskel i for-
hold til børnenes hverdag. Og vi kan se, at der er en 
progression i undervisningen, så mange elever vælger 
at fortsætte flere sæsoner i træk. De tager et stort 
ejerskab og ser stedet som deres – og så er de enormt 
glade for at inspirere og tage i mod de nye elever. Der 
er et socialt godt sammenhold på holdene, og vi kan 
se, at der opstår mange nye venskaber, der varer ved.

Hvordan kan designfeltet noget særligt her?
Design er et felt, der kan rigtig mange ting. Vi prøver at få børn og unge til at få et sprog 
omkring design. Det er centralt, at de selv er med til at definere, hvad der er vigtigt, 
og at de opdager sig selv som kulturbrugere og kulturskabere. Den designproces, vi 
faciliterer, kan være meget forskellig. Det er rigtig spændende at se, hvordan vores elever 
udvikler sig – og der sker noget helt særligt, når de opdager, hvor meget der ligger i selve 
designprocessen. Designfeltet er meget pædagogisk i sig selv, da det spænder så bredt og 
er dejligt konkret, fordi de via design kan arbejde med problemstillinger hentet i deres 
egen hverdag. Hvornår er noget godt design, og hvornår er det ikke? Vi har mange 
diskussioner omkring proces, form og funktion.  

Nu har vi talt meget om børn og unge, men hvad er jeres erfaringer med voksenholdene?
Vi har oplevet en stor efterspørgsel og har måttet oprette flere hold for unge og voksne. 
En tendens er, at mange, der til daglig beskæftiger sig med stillesiddende arbejde, ofte 
savner at få fingrene ned i materialet og formgive. Det er en trang til at skabe, og udvikle 
noget sammen med andre, som Designskolen appellerer til. En anden tendens er, at vi 
klart tiltrækker mange via de temaer, vi arbejder med – som tekstildesign og opbygning 
af møbel- eller arkitekturmodeller. Designskolen fungerer som et kreativt frirum, også 
for designere og arkitekter.

Oven i det så har det også stor appel, at vi arbejder med dygtige gæstedesignere. Vores 
elever synes, det er spændende at få input og indblik i deres processer og erfaringer. Alle 
får noget med fra dét møde. 

Hvad er der af udviklingsplaner for de kommende år?
Interessen har været overraskende stor, og vi ser klart et fint potentiale for ekspansion. 
Helt konkret overvejer vi nu, hvordan vi kan udvikle både rammer og koncept for skolen 
i løbet af de næste år. Det glæder vi os til. 
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Vores andet hovedformål: ”at samle medlemmerne og holde dem 
orienteret om udviklingen inden for kunstindustri, kunsthåndværk 
og design” har vi i år opfyldt ved afholdelsen af 14 specielle arrange-
menter – inkl. en rejse – annonceret via to nyhedsbreve. Herudover 
har vennerne deltaget i museets udstillingsåbninger og arrangementer. 

Arrangementerne startede i januar med en hyggelig jazzaften med Len-
nart Richard, Nulle og band i museets café Klint, hvor man kunne 
invitere ikke-medlemmer med, for at de kunne få en chance for at 
møde vennerne. 

Vi fortsatte i februar med et foredrag refererende til museets nyåbnede 
tekstil- og modesamling om danske bispekåber ved Vibeke Lindhardt, 
som netop havde udgivet en flot bog om emnet. Til mødet kunne man 
bese to unikakåber, som var udlånt fra Vor Frue Kirke. 

I marts havde vi hele to omvisninger på Det Kongelige Danske Kunst-
akademi, Kuppelsalen og Akademirådets lokaler på Charlottenborg ved 
arkitekt Henrik Biehl og formanden. 

I april holdt vores næstformand kunsthistoriker Grete Thrane en in-
troduktion til Palladios Verden, som oplæg til årets rejse: fem meget 

SELSKABET DESIGNMUSEETS 
VENNER

Designmuseets Venneforenings hovedformål er ”at støtte Designmuseum Dan-
mark, dets samlinger og dets virke”. Årets vennegave til museet: Hikari Lamp af 

Rasmus Fenhann giver vores medlemmer del i ejerskabet, og stolthed over at være 
med til at gøre en forskel. 

Af Johan Adam Linneballe, formand
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spændende og udbytterige dage for 25 heldige og engagerede medlem-
mer, der kyndigt guidet af Grete fulgte det tætbesatte program med 
besøg i mange af Palladios kendte villaer og udvalgte palazzoer i den 
forårsmilde skønne by, Vicenza i Norditalien. 

Årets generalforsamling var med oplæg af kunstneren Martin Bigum, 
der gennemgik sin kunstneriske karriere og efterfølgende signerede sin 
nyudgivne bog til mange af de fremmødte. 

Også besøget i Peter Wibroes barokhave i Søllerød måtte vi gentage 
to gange i maj pga. overvældende tilstrømning – i alt 60 medlem-
mer. Heldigvis var vejret med os begge dage, hvor reklamemanden og 
havekunstneren selv viste rundt og fortalte engageret om sit årelange 
projekt. 

Designmuseets 125-års jubilæum blev fejret ved et stort festligt weeken-
darrangement i maj, og vennerne deltog med en flot stand i forhallen, 
hvor vi prøvede at få besøgende til at støtte med et bidrag på kr. 200 til 
museet for at få del i statens § 8A-midler. I årets løb var der endvidere 
en del fra foreningen, der indbetalte dette beløb. 

Grønnegårdsteateret var efter flere års fravær grundet tagrenoveringen 
tilbage i Grønnegården med årets forestilling ”Visen om Sidsel”, som 
medlemmerne blev inviteret til, med særpris, i august. Senere på må-
neden havde vores bestyrelsesmedlem Nina Linde arrangeret besøg på 
Biennalen for Kunsthåndværk & Design 2015 i Carlsbergbyen, hvor 
temaet ’Making is Connecting’ blev belyst fra flere vinkler. 

I smukt septembervejr var vi med Steffen Løvkjær på heldagsbustur 
til godserne Ledreborg og Svenstrup, hvor vi blev vist rundt, og på 
sidstnævnte sted fik mulighed for at komme ind i de normalt ikke 

visible interiører. Oktober bød på et veltilrettelagt besøg i det nyåbnede 
og formidlingsmæssigt meget spændende Villum Window Collection 
om ’vinduets’ historie med introduktion af vidende Søren Vasegaard, 
hvor Lene og Lars Kann-Rasmussen efterfølgende var værter for et 
overdådigt traktement. 

I november blev vi budt velkommen i Rundetårn af Københavns Guld-
smedelaugs formand Diana Holstein til årets Skt. Loye Udstilling, hvor 
flere af de udstillende kunstnere fortalte om deres indsendte værker. 

Til vores traditionsrige julearrangement i december fortalte museets 
biblioteks- og forskningschef Lars Dybdahl engageret og inspirerende 
om sin bog ”101 Danske Designikoner”. Årets musikalske indslag var 
tre unge jazzmusikere og en sangerinde, der diverterede med Monica 
Zetterlund sange i Festsalen, inden en lækker 3-retters julemenu blev 
serveret af Café Klint. 

En stor tak til bestyrelsen, forretningsudvalget, arrangementsudvalget 
og IT-udvalget samt frivillige hjælpere. Og en speciel stor tak for et 
aktivt inspirerende og godt løbende samarbejde med Designmuseet. 

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) 
Dommer Nina Melchior 
Advokat Jeppe Skadhauge 
Guldsmed Peder Musse  
Sekretær Nina Linde 
Designer Kim Paulsen (referent) 
Museumsdirektør Anne-Louise Sommer

Designmuseets Venners stand ved jubilæumsfesten

selskabet designm
useets venner
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NYERHVERVELSER 2015
Det er en stor glæde, når vi kan præsentere vores danske og internationale gæster for nyerhvervelser og donationer 

modtaget til museets samling. I 2015 er samlingen vokset helt særligt, og det er et år, hvor vi har opnået den mest 
omfattende mængde af erhvervelser i nyere tid. Det er i høj grad sket som optakt til museets store udstillingssats-

ning: Dansk Design Nu, der åbner marts 2016. 

Både meget generøse gaver fra talrige danske virksomheder og gavmilde 
donationer fra Hermod Lannungs Museumsfond og Ny Carlsberg Fon-
det har muliggjort spændende nyerhvervelser, som publikum i dag kan 
opleve på Dansk Design Nu.

Udstillingen præsenterer dermed en omfattende række erhvervelser 
og nye navne, der styrker Designmuseets samling. Til glæde for vores 
gæster, for synlighed på tværs af branchen – og i sidste ende for Dan-
marks position som designsamfund.

I 2015 tæller nyerhvervelserne eksempelvis to så forskellige eksem-
pler på nutidens design og kunsthåndværk som: ”cargo-cyklen” fra 
Biomega, der er doneret som gave fra producenten, og et glasværk af 
Jeannet Iskandar, indkøbt med fondsstøtte til samlingen.

En levende samling 
Det kræver en bevidst indsats at løfte de danske designtraditioner ind 
i fremtiden. Når i 2015 vi skal formidle designs rolle, skal vi både 
fortælle historien om design som afgørende konkurrenceparameter for 
Danmark i den globaliserede økonomi – og designs væsentlige rolle 
i udviklingen af det danske samfund. Vi vil med vores samling gerne 
vise design, der har kunstnerisk værdi, og design, som viser konkrete 
resultater fra udviklings- og innovationsprocesser. Derfor skal vores 
samlinger være levende og hele tiden udvikle sig med nye genstande. 

Nyerhvervelserne matcher museets strategi om at koble designtradi-
tionen sammen med samtidens komplekse designudvikling. Det gør 
vi ved at udvide vores samling, så vores gæster i skiftende udstillinger 
kan møde de genstande, som både viser de helt nye tendenser og den 
langsigtede blivende værdi. På den måde passer vores nyerhvervelser 
ind i den løbende modernisering af Designmuseet og omverdenens 
ambitiøse forventninger til vores samlinger.  

Vi vil gerne bringe en stor tak til museets støtter og donatorer, som 
hver for sig på enestående vis har sikret nyerhvervelser i 2015, såvel 
som til de personer og fonde, der over alle årene har sikret udviklingen 
af museet til et levende videnplatform. 

Biomega Cargo-cyklen: Gave fra 
producenten til Dansk Design Nu
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Samlingens nye 
pejlemærker 

Glas af Jeannet Iskandar: 
Nyerhvervelse indkøbt med 
fondsstøtte til Dansk Design Nu



5958 Matematikeren taler henført om skønheden i geometrien. Snedkeren er 
besat af perfekte samlinger, konstruktioner og sanselige materialer. Hos 
designeren og snedkeren Rasmus Fenhann mødes skønhedsidealerne 
fra naturvidenskaben med naturmaterialernes æstetik. Og håndens og 
maskinens arbejde må forenes for at opnå det, som det hele drejer sig 
om: absolut præcision. Det traditionsbårne håndværk lever videre og 
giver ny mening i samspil med vor tids computerteknologi, der hjælper 
i designprocessen og ved udskæringen af træet.
 
Rasmus Fenhann viste sine første japansk inspirerede lamper bygget 
af polyederkonstruktioner på en udstilling med titlen Aero i Design-
museet allerede i 2005. I forbindelse med udstillingen Learning from 
Japan fremstillede han den store Hikari-lampe med en diameter på 70 
cm til museet. Hikari betyder lys på japansk.
 
Fenhanns lampe er bygget op af flader med store huller i, hvori der 
er pålimet rispapir, der sidder stramt som et trommeskind. Fladerne 
er samlet på gæring, dvs. limet fuldkommen nøjagtigt sammen på 
kanterne. Det giver en ufattelig stærk konstruktion, der kræver store 
kræfter at ødelægge. Det er samlingen af de to præcist og skråt afskårne 
kanter, der er udfordringen og også det, vi fascineres af. Der er ikke 
et skelet inde i lampen, selve aeroplan plywood’en er konstruktionen, 
det som får formen til at holde. 
 

Christian Holmsted Olesen, udstillings- & samlingschef

CONTRAHEDRON
Designmuseets Venner har skænket Hikari-lampen 

kaldet ”Contrahedron”, designet og udført af Rasmus 
Fenhann af elmetræ og Shoji-papir.
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Den franske gruppe inkluderer stykker fra de be-
rømte fabrikker Chantilly, Mennecy og Sèvres. 

Helt særligt kan fremhæves: en lotusformet skål fra 
Chantilly, formodentlig før 1750 med en dekora-
tion inspireret af japansk Kakiemonporcelæn, fire 
urneformede vaser fra Mennecy, produceret omkring 
1750-1760 og en kaffekop fra Sèvres med pompe-
jansk inspirerede motiver fra omkring 1790. 

Helt i særklasse er en spisetallerken fra Sèvres i 
højeste kvalitet udført i 1786. Den stammer fra 
et service leveret til den franske dronning Marie-
Antoinette. Fra den tyske fabrik Ludwigsburg 
kommer en meget velbevaret figurgruppe i por-
celæn med to kinesere, der står under en palme. 
Den kan formodentlig dateres 1758-1793 og er et 
vidnesbyrd om, hvorledes europæerne fortolkede 
den ukendte og eksotiske østasiatiske verden i tidens 
kunsthåndværk.

Ulla Houkjær, museumsinspektør

SÈVRES PORCELÆN
I efteråret 2015 modtog museet en helt usædvanlig donation på ca. 20 erhvervelser fra samleren 

Arrien Medau og afdøde Mogens Dupont-Petersen. Donationen indeholder først og fremmest sjældne 
eksempler på blødt porcelæn fra Frankrig ca. 1750-1790. De supplerer på fornem vis museets lille, 

men eksklusive samling på dette felt. Derudover enkelte fine stykker tysk, engelsk og dansk porcelæn 
fra slutningen af det 18. århundrede. 

nyerhvervelser
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Ikke mindst de internationale turister fylder i vores besøgstal, og i 
2016 kommer vi især til at arbejde med vores gæsters ankomst og 
velkomst - bl.a. via en genindretning af modtagelsen i Bredgade og 
med lanceringen af et nyt website som to gode håndtryk til en verden 
af designinteresserede omkring os. 

Samtidens designscene og de moderne designfortællinger kommer til 
at fylde i 2016. På ”Dansk Design Nu” viser vi centrale pejlinger af, 
hvor dansk samtidsdesign bevæger sig hen. Mød nutidens designere og 
et rigt udvalg af dansk design, der har vist sig levedygtig i den globale 
designkonktekst. Vi har også inviteret den store internationale designer 
Alfredo Häberli til at vise sin vision for fremtidens transportmiddel 
kaldet ’Spheres’, formgivet i samarbejde med BMW.

Vi genopstiller store dele af samlingerne fra det 19. og 20. århundrede, 
hvor vi formidler optakten til samtidens designforståelse. Vi bygger 
en stor permanent udstilling op omkring fortællingen om dansk mø-
belkunst, og om historien om hvordan Danish Design blev et stærkt 
internationalt brand midt i det 20. århundrede. Oven i det har vi 
ambitioner om at lancere et stærkt formidlet og banebrydende åbent 
stolestudiemagasin, der under titlen ”The Danish Chair” vil formidle, 
hvorfor og hvordan Danmark blev ’verdensmester’ i stoledesign. 

Årets program byder desuden på vores Japan-udstilling, Learning from 
Japan, Mode og Tekstil samt en ny særudstilling med Marie Gudme 
Leth, der bl.a. åbnede danskernes øjne for farver og mønstre i boligen. 
Vi danner ramme om fejringen af FDB’s 150 års jubilæum, og vores 
kalender vil i 2016 være fuld af events, ”behind-the-scenes”, undervis-
ningstilbud og andre overraskelser.

ET SMUGKIG IND I 2016
2016 bliver et år, hvor vi sætter fokus på samtidens de-
sign og kommer med bud på fremtidens design. Vi tager 

et nyt greb om designfortællingerne i det 20. århundrede 
og fortsætter udviklingen af nye tilbud til en bred vifte af 
målgrupper. 2016 afrunder samtidig museets nuværende 
strategiplan, og vi evaluerer vores mange successer og 

prøveballoner, imens en ny fremtidig strategiplan for 
2017-20 udvikles. Vi har fortsat det daglige mål: at skabe 
de bedste rammer til den store og stigende tilstrømning 

af designnysgerrige gæster. 

Undskyld vi roder. Vi bygger om til jer!
Danske museer trækker stadig flere besøgende: 2015 satte nye rekorder 
og Designmuseum Danmark har lagt sig flot i topfeltet med en støt 
vækst over flere år. I 2016 vil vi gerne kvittere for den øgede interesse 
og gøre endnu mere for at skabe den gode museumsoplevelse for et 
publikum, der helt berettiget har høje forventninger til os som levende 
formidler og designmuseum. 

The first – and the last - impression count, siger man. Et godt design og 
et godt håndtryk bliver siddende i hukommelsen. Derfor tager vi i 2016 
fat på genindretning af forhallen, adgangsforholdene, indslusningen 
og billetsalget. På sigt vil vi også arbejde på at åbne en ny indgang ved 
Amaliegade – og vi håber, at vi kan lade opgraderingen udfolde sig 
videre gennem resten af museet og ud i verden omkring os. 

Ud til nye målgrupper
Vi ønsker med 2016 at folde samtidens designfortællinger ud og bringe 
designoplevelsen ud til nye målgrupper. Så vi overrasker med det nye, 
giver indsigt i fremtiden og viser, hvor vi kom fra.

Vores Skoletjeneste og Designskolen for Børn, Unge og Voksne er i 
stigende grad med til at indplacere design i bevidstheden hos de helt 
unge målgrupper. Vi er glade for at bidrage til en tidlig motivation af 
de næste generationers designforståelse. I 2016 udvikles vores tilbud 
til børn, unge og institutioner yderligere. 

Vi vil også bruge året til at følge og udvide vores brugerundersøgelser, så 
vi kan matche forventningerne endnu bedre. I udstillingerne, til events, 
i vores undervisning og omvisning - såvel som online og i mødet med 
vores butik, cafe og konferencefaciliteter. 
Vi kan på forhånd sige: Undskyld, vi roder lidt i 2016! Men vi gør det 
som optakt til nye designoplevelser til alle!

Af Kristian Rise, udviklingschef

Design: Nikoline Liv Andersen. Nyerhvervelse til Dansk Design Nu
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Designer Alfredo Häberli har sammen med BMW 
udviklet en fremtidsvision for transportmidlet. 
Udstillingen "Spheres" åbner i 2016
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Bestyrelse
Formand: Direktør Flemming Lindeløv 
Næstformand: Advokat Jeppe Skadhauge 

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

Repræsentantskab
Direktør Flemming Lindeløv
Advokat Jeppe Skadhauge
Museumsdirektør Kjeld von Folsach
Adm. direktør Torben Nielsen
Direktør Johan Adam Linneballe
Advokat og mag.art. Grete Thrane
Cand.jur. Nina Melchior
Adm. direktør Anne-Marie Mærkedahl 
Guldsmed Peder Musse
Malermester Per Vangekjær
Adm. direktør Pia Bech Mathiesen
Direktør Asger Høeg 
Adm. dir. Stig Andersen

Teamleder Marie Louw Käszner, medarbejderrepræsentant
Udstillings- og samlingschef Christian Holmsted Olesen, medarbejderrepræsentant   

Revision
Deloitte – Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
Bestyrelse & repræsentantskab

virksom
hedsoplysninger

Besøgstal

Besøgende 2013 2014 2015
Voksne og grupper 37.219 54.365 66.525
Copenhagen Card 8.260 11.748 16.483 
Studerende og pens. 23.626 33.376 40.313 
Fri entré 18.795 25.696 41.490 
Besøgende til bib. 6.789 6.847 7.648  
Besøgende i alt 94.689 132.023 172.459

 

Bibliotekets besøg, beholdning & udlån
Antal besøgende på læsesal:  7.648 
Antal gruppe-besøg i bibliotek:  42 
Antal besøg i Arkiv for Dansk Design 119 
Antal besøg i Plakatsamlingen:  265

Tilvækst af bøger, pjecer m.v.:  812 
Beholdning af bøger, tidsskrifter, pjecer:  205.770 
Tilvækst i plakater:  375
Beholdning af plakater:  22.875
Registreret beholdning af grafiske dokumenter, 
arkivalske enheder o.lign. for Dansk Design  395.811

Samlet udlån  48.818 
Heraf: 
Lån til læsesal  43.078 
Fjernlån  1.695 
Samlet udlån af grafisk materiale fra Arkiv for Dansk Design:        40

   
Antal besøg på bibliotekets databaser:
Besøg på bibliotekets online katalog:   24.740
Besøg på Furnitureindex:   89.511

MUSEUMSSTATISTIK 2015

Website
Så mange besøger os online:
290.717 besøgende på www.designmuseum.dk (imod 249.515 i 2014) – en 
stigning på 16.51 %
193,702 entydige brugere (imod 166,444 i 2014) – en stigning på 16.38 %
904,540 sidehenvisninger (imod 807,949 i 2015) – en stigning på 11.95 %
Kilde: Google Analytics

Undervisning
6994 elever fik undervisning i museets skoletjeneste.
3000 elever har besøgt museet på egen hånd. 
100 har fulgt Designskolens faste forløb.
366 har været på vores åbne workshops.  

 Omvisninger
Der blev booket 102 betalingsomvisninger og afholdt 92 gratis 
søndagsomvisninger.  
  



virksom
hedsoplysninger

Designmuseum Danmark stiller hvert år vores samlinger til rådighed for udstillinger 
og forskning på museer nationalt og internationalt. Udlån er en væsentlig del af vores 

formidling og en måde at bringe vores genstande og samling af design og kunsthåndværk 
ud i nye sammenhænge. I 2015 sendte vi genstande ud i hele verden. Fra Milano, Helsinki 

og Zürich til Vendsyssel, Vejen og Faaborg:UDLÅN 2015
 “Paul Gauguin: Painting Like 
God”                          
Fondation Beyeler Museum 
Riehen, Basel: 7. februar - 28. 
juni 2015
Paul Gauguin: ”Selvportræt 
vase”

”Georg Jensen. Et eventyr i 
dansk sølv” 
Museet på Koldinghus: 4. 
september 2015 - 28. februar 
2016 
Sølv designet af en række kunst-
nere fra Georg Jensens værksted: 
smykker, korpus og bestik. Des-
uden et maleri af Ejnar Nielsen. 
I alt 50 museumsnumre.

 “Monet, Gauguin, van Gogh – 
Japanese Inspirations”                                                       
Kunsthaus Zürich: 20. februar - 
10. maj 2015, forlænget til den 
25. maj 2015
Ernest Chaplets keramiske vase. 
   
”Matisse og eskimoerne”  
Ordrupgaard: 20. august - 29. 
november 2015
Henri Matisses to papirklip 
”Panneau avec masque” og 
”L’esquimau”.

“Gauguin and the primitive" 
Ansaldo Space Museo delle 
Culture, Milano: 28. oktober 
2015 - 21. januar 2016
Paul Gauguins keramiske vase 
”Hina talking to Tetatou”. 

"Midt i modernismen – Niels 

Larsen Stevns og den danske 
avantgarde" 
Vendsyssel Kunstmuseum, 
Bornholms Kunstmuseum, 
Kastrupgårdsamlingen: 1. 
september 2015 - 15. oktober 
2016
Jais Nielsen: fire stk. keramik: 
”Judaskys” (fad), ”Judas” (relief ), 
”Judasfigur” og
”Evangelistvasen”. 

”Caroline Mathildes 
rejsegarniture”
Museet på Koldinghus: 
deponering. 

”Plateomslag. Vinylens 
comeback” 
Kunstindustrimuseet, Oslo: fra 
6. juni - 13. oktober 2015
En samling pladecovers.

"Dansk art deco i billedkunst 
1910-1940"
Gl. Holtegaard: 20. august 2015 
- 3. januar 2016
Jais Nielsen keramiske skulptur 
”Pottemageren”.
En plakat af Arne Ungerman og 
to plakater af Sven Brasch.
To tegninger og seks litografier 
af Gerda Henning.

"Brandes og Bindesbøll'         
Clay, Keramikmuseum Dan-
mark: 19. maj - 10. januar 2016
Fem keramiske fade fra serien 
”11. sang” af Peter Brandes.

Kunstmuseet i Tønder: 
Deponering
Hans J. Wegners ”Fiskeskab”. 

"SAXBO" 
Vejen Kunstmuseum: 25. april - 
15. november 2015
Saxbo keramik 16 stk.

”Richard og Bodil Manz”
Galleri Weinberger, København: 
20. august - 3. oktober 2015
”Erindringer” keramisk værk af 
Richard Manz i syv dele. 

”Jugendstil. Die grosse Utopie"
MKG Hamburg: 15. oktober 
2015 - 28. februar 2016
Paul Gauguin tre keramiske 
værker: ”Hovedvasen”, ”Vase 
med Bretonpige” og ”Dobbelt-
vase med Bretonpige”. 
René Lalique nakkekam af horn 
guld og emalje. 
Taxile Doat keramisk vase i form 
af et græskar produceret i Sèvres. 
J.A. Daum glasvase. 
Émile Gallé flad glasvase.

”I skøn forening – Faaborg 
Museum 1915” 
Faaborg Museum: 6. juni -  9. 
november 2015
Carl Petersen tre stk. keramik og 
to stk. tegninger. 
Knud V. Engelhardt fire stk. 
tegning og tryk på papir.

"The Century of the Child"
Helsinki Designmuseo: 9. 

oktober 2015 - 13. marts 2016
Et udvalg af børnemøbler, 
plakater, bøger og legetøj.

"Menneskeskildrerne" 
Statens Museum for Kunst: 17. 
september 2015 - 17. januar 
2016
Plakat af Dan Sterup-Hansen 
"Kun din skygge bliver tilbage".
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Indtægter 
Tilskud fra staten                 15.654.139
Projekttilskud m.v. fra staten      762.630
Entreindtægter       8.019.776
Indtægt fra forpagtning og lokaleudlejning                   1.463.785
Ikke offentlige tilskud til museets ordinære drift                 417.899
Andre driftsrelaterede indtægter                                            2.944.738
Ikke offentlige tilskud til projekter m.v.               2.734.115
Omsætning, museumsbutik                 5.372.786
Indtægt ejendom                3.134.567
 
Indtægter i alt            40.504.435

Udgifter
Personale               -15.111.517
Ejendomsskat                     -70.140
Driftsudgifter ejendomme                - 7.107.360
Samlingens forvaltning, bibliotek,                                              - 674.301
Samlingens forvaltning, magasiner                                              - 710.974
Udstillinger                - 2.751.935
Formidlingsvirksomhed og kommunikation                  - 684.877
Undersøgelser og erhvervelser               - 1.457.213
Andre aktiviteter og projekter                                          - 645.066
Administration                  - 1.753.818
Entré                      - 64.539
Vareforbrug og lønomkostninger m.v., museumsbutik               - 4.589.088
Henlæggelser – disponering af årets overskud                - 4.500.000
 
Udgifter i alt              - 40.120.828

Renter
Renteindtægter                     7
Renteudgifter                     - 22.804
Renter – netto                      -22.797

Årets resultat, overskud                                           360.810

ÅRSRESULTAT 2015
Designmuseet modtager statstilskud i henhold til ”Lov om museer mv.” § 16

Årets overskud på kr. 360.810 tillægges museets egenkapital.  Tidligere års akkumulerede driftsresultater, der er 
tillagt museets egenkapital, andrager i alt pr. 1. januar 2016 kr. 1.045.082

virksom
hedsoplysninger
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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 

Administration & IT
Anders Friis Klenke, 1. august – 30. september
Benjamin Bjerre Olesen, IT-medarbejder, deltid 
Daniel Sloth Shenoy, IT-medarbejder, deltid, fratrådt 30/4
Frederik Emil Hagelund, IT-medarbejder, deltid, tiltrådt 1/7
Henriette Falkenberg Andreasen, direktionssekretær 
Jette Nedergaard, bogholder 
Kasper Hedegaard, IT-medarbejder, deltid, fratrådt 30/9

 Udstillinger & samlinger

Christian Holmsted Olesen, udstillings- og samlingschef 

Anne Margrethe Straarup, praktikant, tiltrådt 30/11
Elisabeth Topsøe, projektleder
Kirsten Toftegaard, museumsinspektør
Mette Krøyer Madsen, praktikant 
Peniila Anastasia Laviolette, registrator
Pernille Tillner Andersen, praktikant, 31/3 - 31/5
Peter Kristian Poulsen, registrator, tiltrådt 1/11
Sabine Martens, praktikant, 1/3 - 31/5
Sasha Fuglsbjerg Møller, praktikant 4/5 - 26/6
Stephanie Svensson, praktikant 10/6 - 30/8
Ulla Houkjær, museumsinspektør 

MEDARBEJDERE

Kommunikation, undervisning & museumsmedarbejdere

Nikolina Olsen-Rule, kommunikationschef 

Anders Eske Laurberg Hansen, omviser
Anne Kathrine Eckhardt, underviser, tiltrådt 1/8
Anja Schou, kommunikationsmedarbejder, studentermedhjælp, 
tiltrådt 1/8
Anja Stegger Sørensen, underviser, tiltrådt 1/8
Emilie Augusta Rygaard Rasch, praktikant, 1/10 – 31/10
Emma Malene Rix Tversted, underviser, tiltrådt 1/8
Gitte Egholm Kopenhagen, undervisningsassistent, tiltrådt 6/10
Kirsten Rotbøll Lassen, underviser og projektansvarlig for Designsko-
len for børn, unge og voksne, deltid 
Kristoffer Koefoed-Hansen, omviser, deltid 
Laura Elkjær, undervisnings- og udviklingsansvarlig, stillingen er 
samfinansieret med Skoletjenesten, Københavns Kommune  
Line Glavind, event- og marketingkoordinator, barsel 
Marie Louw Käszner, teamleder for museumsmedarbejdere 
Marie Finsten Jensen, underviser, deltid 
Sandra Holm, underviser, deltid
Sidsel Vogdrup-Schmidt, omviser deltid / Bookingansvarlig
Sofie Kragh Ingvorsen, kommunikationsmedarbejder, studentermed-
hjælp, barselsvikar

Museumsmedarbejdere, deltid
Anne Clausen, fratrådt 1/8
Anne-Marie Gregersen, deltid
Clara Bonfils Teisner 1/6 – 30/9
Henrik Hansen, fratrådt 1/7
Karen Von Bonsdorff, fratrådt 1/8 
Karen Juul Sørensen, deltid
Katrine Schmidt Jensen, fratrådt 1/8
Kenn Roy Rasmussen, deltid
Lena Nicolajsen, deltid
Lina Gravengaard Bertelsen 1/6 - 30/9
Line Hartnack, deltid
Lise Grüner Bertelsen 1/6 - 30/9
Lykke Andersen, deltid
Mads Bengtsson, deltid
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Malene Koch, deltid
Marianne Johnstad Møller, fratrådt 1/7 
Marie Skibsted Mogensen 1/6 – 30/9 
Mette Karina Johansen 1/6 – 30/9
Michael Ehlers Pedersen, deltid
Rasmus Cortsen, deltid
Søren Nordhausen, deltid
Tania Næser Olsen, deltid, tiltrådt 1/10
Tina Folkersen, deltid
Trine Munk Jensen 1/6 - 30/9
Trine Ahlqvist Balstrøm 1/6 – 30/9 
Vicki Hertz, deltid

Museumsbutikken
Ann-Christine Rørvang, daglig leder
Simone Mary Jensen, butiksassistent, tiltrådt 1/9

Bibliotek, Arkiv for Dansk Design & Plakatsamlingen samt 
forskning

Lars Dybdahl, biblioteks- og forskningschef

Bogsamling
Anja Lollesgaard, bibliotekar 
Nils Frederiksen, bibliotekar 
Peter Querling Jacobsen, biblioteksbetjent 
Sara Fruelund, bibliotekar
Søren Nordhausen, biblioteksmedhjælp, deltid 

Arkiv for Dansk Design, Furnitureindex og grafiske 
specialsamlinger
Anne Kristine Skjelbo, Furnitureindex, deltid 
Astrid Abildgaard Hunov, praktikant 1/10 - 25/11 
Christina Collet Hvolgaard Sørensen, bibliotekar, tilknyttet Arkiv 
for Dansk Design og bogsamlingen, fratrådt 30/7
Christine Rosenlund, projektansat, registrator, ansat pr. 1/11 
Tatiana Lodishensky, deltid tilknyttet plakatsamlingen, fratrådt 
1/11

Ph.d'er
Laura Liv Weikop, ph.d.-stipendiat 
Rikke Rosenberg Hansen, Erhvervs-ph.d.-stipendiat, fratrådt 31/7

Drift

Thomas Bakke, driftschef

Allan Peter Kulsø Larsen, 1/4 – 30/9
Boris Hagelskjær Jensen, museumshåndværker 
Hans Nørgaard, museumsbetjent fratrådt 30/9 
Michael Ehlers Pedersen, museumsbetjent 
Tom Lorenzen, museumshåndværker tiltrådt 1/11

virksom
hedsoplysninger
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 Medarbejdernes repræsentation i bestyrelser og udvalg samt deltagelse i kurser, seminarer mv. 2015 

Anja Lollesgaard  
Faglige hverv
Censor ved Det Informationsvidenskabelige Akademi IVA, Køben-
havns Universitet

Anne-Louise Sommer
Medlem af bestyrelser for
Dansk Design Center (udpeget af Kulturministeriet, Forskningsmini-
steriet og Undervisningsministeriet) 
Det Kongelige Danske Kunstakademis skoler for Arkitektur, Design 
og Konservering (udpeget af Uddannelses- og forskningsministeriet) 
Pris-komiteen for Torsten och Wanja Söderbergs Nordiska Designpris
Norges Dansehøyskole, Oslo 
Development Centre UMT / Udviklingscenter for Møbel og Træ 
Finn Juhl Institute
Designmuseets Venner (tidligere Kunstindustrimuseets Venner) 
Kay Bojesen og hustru Erna Bojesens Mindelegat
Gerda Hennings Mindelegat
Sølvsmed Ausa Regitze Tillys Legat

Faglige hverv
Medlem af Erhvervsforskerudvalget, Innovationsfonden, Forsknings- 
og innovationsstyrelsen
Medlem af ph.d.-bedømmelsesudvalg ved SDU
Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. lektorat, SDU
Beskikket censor ved Københavns Universitet, Århus Universitet, Syd-
dansk Universitet og Roskilde Universitet
Vejleder ph.d.-studerende ved Kunstakademiets Designskole 
Det Informationsvidenskabelige Akademi IVA, Københavns Univer-
sitets aftagerpanel
Peer-review af artikler inden for museums- og designfeltet

Andre hverv
Det danske Kulturinstituts repræsentantskab
Håndværkerrådets repræsentantskab
Designrådet 
Bedømmelsesudvalg for 15. Juni Fondens designpris (hæderslegat)
Editorial Advisory Board, Design and Culture, Berg Journals
Danske Museer, redaktionskomité
Kulturklubben i København
Foreningen af Specialmuseer 

Foredrag og konferencer
Chefnetværksmøde, Organisationen af Danske Museer (ODM) 21. 
- 22. januar
Salon-arrangement, protreptisk samtale med professor Ole Fogh Kir-
keby, i regi af netværket Kulturledelse 27. januar
Deltagelse i konferencen, Human Resource Management, København 
24. marts
Söderberg Priskommité rejse, Finland 7. - 10. april
Studietur og netværksmøder med Foreningen af Specialmuseer, Hol-
land 22. - 25. april
Researchtur London: Barbican, V&A 15. maj
Researchtur til Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt am Main 
20. - 21. maj
Åbningstale ved ”Century of the Child”, Designmuseo, Helsinki 8. 
oktober
Keynote ved ’Women in Technology and Design’ konference, Helsinki  
9. oktober
Prisuddelingsceremoni og jurymøde, Söderberg Prisen, Göteborg 3. 
- 5. november

Christian Holmsted Olesen
Faglige hverv
Medlem af bestyrelsen for Designrådet
Medarbejderrepræsentant i Designmuseets bestyrelse og 
repræsentantskab
Partner i forskningsprojektet ”The embedded Knowledge in Furniture-
types” – et forsknings-samarbejde med Kunstakademiets Designskole 
og Arkitektskole
Censor ved Syddansk Universitet i Designhistorie/Designledelse
Censor ved Kunstakademiets Designskole
Medlem af Aftagerpanelet for BA og kandidatuddannelserne i Design-
kultur, Designkultur og Økonomi og Designledelse ved SDU
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Vi ser Designmuseum Danmark som et videnshus, der involverer 
borgere, designere, uddannelser og organisationer i at skabe ny viden 
om dansk design og den fantastiske historie bag. Vi vil gerne sprede 
den gode viden, og listen her viser de netværk og konferencer som 
en række af vores vidensfaglige medarbejdere har bidraget til, uden 
for huset, i 2015. Derudover deltager alle på museet dagligt i at byde 
vores gæster velkommen, opsamle, formidle, indpakke og sprede vores 
viden. Fra billetten til bogholderiet og fra samlingerne til værkstedet og 
vores omvisere. Det sker over alt i hverdagen i møder med hele huset.

Foredrag og konferencer
Undervisning for Studerende ved Kunstakademiets Designskole, 
Kunstakademiets Arkitektskole, SDU, Danmarks Tekniske Universitet, 
Ålborg Universitet
Moderator i paneldebat om Mindcraft
Foredrag om B&Os design på Struer Museum
Gennemført Designrådets Skønsmandsuddannelse hos Plesner/Sø- og 
Handelsretten
Deltagelse i Kultursturstyrelsens workshop-dag Historier om Danmark

Kirsten Toftegaard
Faglige hverv
Valgt som delegeret for Danmark i CIETA (Centre Internationale 
d’Études des Textiles Anciens)
Medlem af arbejdsgruppen bag textilnet.dk – en digital ordbog/
termbase over historiske og nutidige begreber for dragt og tekstil fra 
1600-tallet og frem til nutiden – sammen med Den gamle By, Århus, 
Nationalmuseet og Center for Tekstilforskning (CTR) på Københavns 
Universitet 
Medlem af Dragt- og tekstilnetværket (tidligere Dragtpuljen), net-
værkssamarbejde mellem danske museer

Foredrag og konferencer
Forelæsning, European University Institute i Firenze, 26. januar, ‘Fa-
shion & Fabric’ – curating exhibitions at Designmuseum Danmark’
Kurateret udstillingen ’Modern Danish Tapestry’, 9. april - 5. juli, The 
State Hermitage Museum, Skt. Petersborg, Rusland
I samarbejde med museumsinspektør Tatiana Lekhovich, The State 
Hermitage Museum, arrangeret seminardag: ’Modern Tapestry – bet-
ween tradition and innovation’, The State Hermitage Museum, Skt. 
Petersborg, Rusland, 14. april, paper: ‘Modern Danish Tapestry’
Forelæsning, The State Hermitage Museum, 22. april, ‘Danish Textile 
Design in the 20th Century’ 
CIETA-rådsmøde, Kunstbibliothek, Kulturforum, Berlin, Tyskland, 
27. september
CIETA-konference, ’Textiles in Transfer and Transformation’, Deut-
sches Historisches Museum, Berlin, Tyskland, 28. september - 1. 
oktober, paper: ‘The Tranquebar Hanging in the collection of Design-
museum Danmark’
Forelæsning, ‘Grazietta Butazzi lectures’, Poldi Pezzoli Museum, Mi-
lano, Italien, 7. oktober, ‘Exhibiting dress and textile among chairs and 
coffee pots – yes or no?’
Deltagelse på Internationalt symposium, Musée la Toile de Jouy, Jouy-
en-Josas, Frankrig, 8. - 10. oktober 

‘Oberkampf and printed cotton, 18th to 19th centuries – Production, 
design and consumption’
Studietur Fellowship, the State Hermitage Museum, Sankt Petersborg, 
Rusland, april 2015, studier i museets samling af tekstiltryk fra ca. det 
15. til og med det 19. århundrede 

Lars Dybdahl
Faglige hverv
Medlem af bestyrelsen for Knud V. Engelhardts Mindelegat
Medlem af Det Kunstnerisk Råd, Glasmuseet, Ebeltoft
Beskikket censor ved de danske universiteter inden for design, kunst-
historie og visuel kultur
Medlem af bedømmelseskomitéen og priskomiteen, Biennalen for 
Kunsthåndværk og Design 2015, Danske Kunsthåndværkere og 
designere
Medlem af bedømmelsesudvalg for post doc stipendium, SDU og 
Designmuseum Danmark 
Medlem af bedømmelsesudvalg for adjunktur i grafisk design, Kunst-
akademiets Designskole
Medlem af bedømmelsesudvalg for lektorat i Visuel kommunikation, 
Kunstakademiets Designskole
Ph.d. vejleder, projekt om udstillingsdesign, Designmuseum Danmark 
og Kunstakademiet
Peer-review af artikler inden for designfeltet

Foredrag og konferencer
Tilrettelægning af Design-onsdage / ’Mød designeren’ på Designmu-
seum Danmarks Bibliotek 
Foredrag om design i det offentlige rum ved arrangementet On our 
Way, Foreningen til hovedstadens forskønnelse, Bygningskulturens 
Hus, 19. marts
Foredrag om de danske designikoner, Politiken Plus, Pressen, Politikens 
Hus, 13.januar  
Foredrag om de danske designikoner, Øregaard Museum, 10. september
Gæsteforelæsning om de danske designikoner, SDU, Kolding, 11. 
september  
Foredrag om de danske designikoner, Brønshøj Bibliotek, 17. september
Foredrag om dansk design 1975-2015, Glasmuseet, Ebeltoft, 20. 
september 
Foredrag om de danske designikoner, Kulturværftet, Helsingør, 1. 
oktober
Debat om ikoner og ikonisering, s.m. designeren Ole Jensen og direk-
tør, Poul Madsen, Normann Copenhagen, SDU, Kolding, 23. oktober
Foredrag om de danske designikoner, Designmuseets Venneforening, 
2. december

Kurser
Lederens svære samtale. Kursus for ledere, Dansk Industri, 17. juni

virksom
hedsoplysninger
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Laura Elkjær
Videreuddannelse
Tillægsmodul museumsundervisningsuddannelsen Den åbne skole 
– konsekvenser for undervisning på museer, ODM 17.august og 
7.september 

Foredrag og konferencer
Communicating the Museum, Istanbul 9. - 12.sept. 
Temadage og seminarer Skoletjenesten på Sjælland:
Seminar: Arbejdsplaner 20. januar 
Temadag: Kvalitetssikring 25. marts 
Seminar: Den særlige indsats 25. - 26. november 
Deltagelse i studiegruppe efterår 2015, Skoletjenesten på Sjælland:
Partnerskaber med skoler og lærere – ud fra et indholdsperspektiv

Nikolina Olsen-Rule
Medlem af bestyrelser for
Foreningen Museer i København og Omegn (næstformand)
Foreningen Kulturnatten (suppleant)

Andre hverv
Beskikket censor ved Kunstakademiets Designskole
Medlem af Kulturklubben 

Foredrag og konferencer 
Deltagelse i konferencen, Human Resource Management, København 
24. marts
Deltagelse i konferencen Communicating the Museum i Istanbul 8. 
- 11. september
Deltagelse i åbningen af Mindcraft15 i Milano, 15. april
Kurer på udstillingen Tales of Paradise, Museo delle Culture, Milano 
19. -21. oktober
Oplæg om Designmuseum Danmarks digitale kommunikation ved 
morgenmøde hos kommunikationsbureauet Advice 24. november
Oplæg for Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds 22. april
Moderator i paneldebat om Mindcraft 30. september

Nils Frederiksen
Foredrag og konferencer
Arlis-Nordens årlige konference, Umeå 27. - 28. august

Sara Fruelund
Faglige hverv
Bestyrelsesmedlem i Bibliotekarforbundets Kunstfaggruppe

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

Foredrag og konferencer
Møde i Måltidspuljen, Odense 27. april
Deltagelse i og debattør ved keramikstudiedage i Fulda med Gesell-
schaft der Deutschen Keramikfreunde 29. maj - 3. juni
Visitationer for Kulturværdiudvalget 9. juli og 17. september
Deltagelse i MUSUND seminar, Lunds Universitet, Lund 25. -27. 
august
Deltagelse i Herregårdspuljens seminar: En kongelig rejse. Bygninger 
og mennesker i magtens centrum 1650-1850 København, 9. - 11. 
september
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A WORD FROM THE BOARD                               
Another year of record attendance: Thank you to all our 
visitors
By Flemming Lindeløv, Chairman 

Even though we did not think it possible, once again we increased 
our visitor numbers. A total of 172,690 visitors means an increase of 
30% from 2014. We are both delighted and proud of this.

It was a year of some unique and popular exhibitions. In January we 
kicked off with “Century of the Child”: an exhibition that achieved our 
goal of attracting more families and more children and young people in 
an educational context. With interactive zones and full-throttle pres-
entation, it was also an exhibition that stirred up excitement among 
the youngest museum visitors. The exhibition “Fashion & Fabric” also 
attracted many visitors in 2015. 
 
In 2015 we celebrated the museum’s 125th anniversary with a large, 
festive open-house event in June, attended by more than 4,000 visitors, 
and with the exhibition “Learning from Japan”, which opened in Oc-
tober. This exhibition reveals the major Japanese influence on Danish 
design and handicraft, presenting unique works from the museum’s 
treasure chest.
 
We continue our work of profiling the development of the visionary 
design museum of the future and we are already well under way with 
ambitious plans for the next strategy period: 2017-2020.
 
In 2015 the board of directors met 5 times, while the chairman’s com-
mittee held 6 meetings with the museum’s management team.
 
In association with the museum’s committee of representatives, the 
board of directors has been working on a plan to revitalise the work of 
the board and the committee. We have approved a set of procedural 
rules for the committee of representatives and initiated a long-term 
succession plan. We have also started work on a modification of the 
museum’s statutes. 
 
In 2015 the board of directors paid particular attention to the museum 
budget and the security as well as the preparation of a new maintenance 
plan for our building stock.
 

SELECTED ARTICLES IN ENGLISH

MANAGEMENT'S REPORT
125 Years of Big Ambitions 
By Anne-Louise Sommer, Museum Director, adj. Professor

2015 was a festive year for Designmuseum Danmark. We celebrated 
the 125th anniversary of the founding of the museum and achieved 
many good results. Occasionally we had to pinch ourselves to 
understand that so many positive things were all happening at the 
same time. 

Our success and growth relate very much to the public’s interest in 
design: both in Denmark and abroad. They also relate to the fact that 
so many people, companies, institutions and foundations support us 
in our effort to convey an understanding of design in many different 
ways and formats. Last but not least, they relate to an ambitious, yet 
realistic strategy and a building, in which our passionate, dedicated 
staff work together to achieve common goals.    

Design, crafts and applied art for 125 years
Our wonderful museum was founded in 1890 thanks to the excel-
lent efforts of the Copenhagen Industrial Association (now DI), the 
Association of Craftsmen and the C.L. David Museum Grant. They 
constituted a strong triumvirate, who wished to enhance knowledge 
and understanding of excellent design and excellently crafted utility 
items: in short, to disseminate excellent design. Not many museums 
can perpetuate a 125-year-old mission in its entirety. We think we 
can, and this gives us the strength to carry this long tradition into the 
21st century.

We would like to extend our gratitude, not only to all our visitors 
and expert staff, but also to all the business partners, foundations and 
companies who supported our museum during the year.
Thank you to the members of the board of directors and the committee 
of representatives for all the excellent, visionary debates.

Finally it is with sadness that we announce, that our board member 
mrs. Pia Bech Mathiesen has found peace after a long period of illness 
Saturday, 20 February 2016. Pia Bech Mathiesen had a great eye for 
our visitors, our employees and always wanted a constant positive de-
velopment of Designmuseum Danmark. Glory to the memory of Pia.
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We celebrated our anniversary in a variety of ways. On a joyful weekend 
in June, both Saturday and Sunday, we offered free admission, cake and 
a wealth of activities and talks in addition to our exhibitions. 4,000 
locals and tourists took advantage of the offer and helped us celebrate 
the Designmuseum Danmark.

In October we opened the exhibition “Learning from Japan”, which in 
many ways was a particularly good choice for our anniversary exhibi-
tion. The focus on the Japanese influence on Danish crafts and design 
since the late 19th century enabled us not only to tell the story of our 
institution and the founding of the collection, but also to illuminate 
an important chapter in the history of Danish design. All of the ap-
proximately 600 artefacts on display are from our own collection and 
many of them are world class, so the exhibition is also a significant 
manifestation of the museum’s rich collection.

Our core activities – the exhibitions
In 2015 we had approximately 35% more visitors than in the year 
before. We welcomed a total of 175,000 visitors at the museum. This 
is incredible progress, when taking into account that in 2011 attend-
ance figures totalled 63,000. That means we have almost tripled our 
attendance figures in just four years. Thank you to everyone who visits 
us and attends our many of events!

2015 saw an abundance of excellent exhibitions, each in its own 
way contributing to realise our strategic priorities in the 2013-2016 
Strategy. “Century of the Child – Nordic Design for Children Since 
1900” had broad appeal, presenting design of every shape and size, 
but all geared to children, for the broadest target audience we have 
ever experienced. The visitors spanned generations: from families with 
children and mummy bloggers to grandparents and great-grandparents. 
The exhibition was orchestrated as a ‘trip down memory lane’, offering 
an exciting overview of the best Nordic design for children over more 
than 100 years. You could clearly sense the joy of recognition as you 
passed through the exhibition’s rooms. Meanwhile, in the midst of 
this playful atmosphere, people were learning about the value-creating 
significance of design, and how design was seminal in the creation of 
the welfare state that we now take for granted. As a museum, we learned 
a lot from this exhibition and how to work even more with the younger 
target audiences in the future.

Whereas “Learning from Japan” looked back and presented an impor-
tant chapter in the history of design, the exhibition “Mindcraft15” 
spotlighted up-to-date design and crafts. In the spectacular setting and 
curation of the designer duo, GamFratesi, visitors had the opportunity 
to encounter 15 young designers who are currently representing the 
‘top of the pops’. 

We will continue the strategy of presenting a handful of large-scale, 
research-based exhibitions with the right balance of temporary exhibi-
tions, and semi-permanent and permanent initiatives. To a large degree 
this year’s exhibitions were based on our own rich collections. This 
means that visitors are becoming increasingly aware of more artefacts 
on the basis of a dynamic, changing exhibition principle. 

Research, dissemination and teaching
Our archives, library and museum form an entity, mutually supportive 
of one another, and thus we have both the right and the duty to con-
duct research. This is done both by the staff, who are allocated research 
time in their contracts of employment, and by researchers contracted 
on a project basis for various periods of time. We are also involved in 
PhD courses, in which the museum acquires new knowledge via spe-
cific research projects. We consider it a virtue combining research with 
dissemination. There are many formats for disseminating research. In a 
museum the most obvious format is exhibitions. However, the museum 
staff also contribute to international research publications, journals and 
books, and we co-publish monographs. Meanwhile, our constant goal 
is to present and communicate in an accessible and inclusive way so 
that we engage our audience through design and design stories.

We are proud of reaching entirely new generations through design. Our 
association with the Copenhagen Schools Services has grown success-
fully. In 2015 we introduced 7,000 schoolchildren to our collections 
and exhibitions, always presenting subjects in a way that was accessible 
to the recipients. This is also what we strive to achieve when it comes to 
guided tours for other visitors. In 2015 we developed some new initia-
tives, which included a popular “icon guided tour”. An inspirational 
tour of the collection of design from the 20th century was conducted 
by focusing on a selection of exemplary, iconic design objects, as a 
launch pad for the big design story.

Another format is our practice-based teaching and presentation, tak-
ing place in our design workshop. This is where our skilled educators 
welcome children of all ages (and occasionally some creative adults too). 
Under supervision, the children can try to work with design processes 
and express their artistic abilities. We offer workshops during school 
holidays and on weekends during the year, always involving a fascinat-
ing theme that relates to our current exhibitions. Our children’s school, 
which started in 2014, was an overnight success. Meanwhile, the idea 
that children and adults can take “lessons in design” has become popu-
lar. There is no doubt that many people are interested in design and 
feel the need for knowledge and understanding of this important part 
of Danish expertise and heritage, even on a very concrete level.

Budget
Our annual results for 2015 show an impressive turnover in recent 
years. Our own earnings in particular are increasing significantly. In 
other words, we have become better at thinking in business terms 
and increasing revenue wherever possible. This gives us a great degree 
of satisfaction. Because, even though as a state-registered museum 
we enjoy the privilege of receiving government subsidy, we are very 
dependent on earning our own money and generating funds. This 
enables us to maintain our listed building stock, which is a unique part 
of the Danish cultural built heritage. It also means we can welcome 
more great colleagues, who can contribute to the continued growth 
and development of Designmuseum Danmark.

Our mission
Since 1890, the mission of Designmuseum Danmark has been to dis-
seminate excellent design. In terms of all our activities, the museum’s 
original raison d’être of being a cultural knowledge centre and serv-
ing as an interface between industry, educational institutions and the 
general citizen is pivotal. 

Thanks
Designmuseum Danmark is a state-registered special museum. We are 
a self-governing institution and enjoy the great privilege of receiving 
government subsidy. But most of our revenue is generated differently: 
by means of our own income and generous support and donations 
from foundations and companies. This support is invaluable and an 
absolutely essential prerequisite if we are to continue to develop the 
Designmuseum and live up to the vision and mission. 

In 2015 we received support from:

The Ny Carlsberg Foundation
The C.L. David Foundation and Collection
The Bestle Foundation
The 15th July Foundation
The Bikuben Foundation
The Danish Arts Foundation
The Knud Højgaard Foundation
The Tuborg Foundation
The Culture Night Association
The Chr. Madsen Foundation
The Konsul George Jorck and Emma Jorck Foundation
The Augustinus Foundation
The Beckett Foundation
The Hermod Lannungs Museum Foundation
The Aage and Johanne Louis-Hansen Foundation
The Nikolai and Felix Foundation
HRH Crown Prince Frederik’s Foundation
The Grosser L.F. Foght Foundation
The Ole Kirk Foundation
Varelotteriet
Oticon 
Mads Nørgaard Copenhagen
Kvadrat
Fritz Hansen Furniture
Carl Hansen Furniture
One Collection Furniture
Post Danmark
Engelbrechts Furniture
The Danish Council for Research and Innovation  
The Danish Ministry of Culture
Nørgaard paa Strøget

We would like to extend a particular thank you to our support association 
“Friends of Designmuseum Danmark”, established in 1910 and one of the 
oldest of it’s kind in Denmark. The association’s generous donation over 
the years have allowed us to add important acquisitions to the collections. 

A PLAYGROUND FOR CHILDREN OF ALL AGES
Century of the Child

Tricycles, classrooms, LEGO, snowsuits, graphics and Boyesen’s 
wooden monkeys in stop motion. In January 2015 Designmuseum 
Danmark opened up the exhibition success: “Century of the Child” 
– a playful universe with the spotlight on children and all scales of 
Nordic design. 

Society’s views on children changed dramatically in the course of the 
20th century, and design kept pace. This can be seen as a pronounced 
democratisation of the attitude to children and of children’s lives. This 
evolution was the central theme of Designmuseum Danmark’s exhibi-
tion, “Century of the Child”, the first exhibition of 2015. 

“Century of the Child” presented the history of children in the 20th 
century, expressed through the designs, buildings and concepts, with 
which children grew up in the course of 100 years: from BRIO to 
LEGO, and from Nanna Ditzel to Alvar Aalto, Helly Hansen and 
Olafur Eliasson. The exhibition captured the interest of new, young 
target audiences, deploying workshops and events to provide children, 
bloggers and families with an in-depth understanding of design. 

The boom in intelligent design for informed children
Besides showing what constitutes good Nordic children’s design, the 
aim of the exhibition was also to describe an important chapter in our 
cultural and social history: how we no longer regard children as little 
adults, but insist on the right of all children to have a childhood. In the 
field of design, the evolution led to a boom in intelligent, educational 
design, buildings and playground equipment for children. 

“Century of the Child set out to provide us with a more profound 
understanding of the privileges enjoyed by children today, at the same 
time showing how the approach to design changed character over time, 
evolving according to the needs of the user – in this case, children,” says 
Anne-Louise Sommer, Museum Director and curator of the exhibition.

The exhibition provided an experience of design at every scale: from 
posters, toys, children’s books and tools to furniture, school architecture 
and playgrounds, concentrating particularly on Danish design. 

Experiences for children and the young at heart
The exhibition was not only about giving adults an opportunity to 

Last but not least, sincere thanks to all of the Designmuseum Danmark 
staff, whose dedicated efforts every day make things happen, guarantee-
ing that our ambitious projects succeed. Thanks also to the board of 
directors, who loyally follow our progress, keep us on our toes and 
challenge us to set the bar high. Our main provider is the Danish 
Ministry of Culture. We would like to thank both the Agency and the 
Department for their on-going and engaged dialogue. 
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LEARNING FROM JAPAN 

As part of the major celebration of the museum’s 125-year 
anniversary, we opened the exhibition “Learning from Japan” in 
October 2015. The exhibition is based on the extensive work carried 
out by Dr Mirjam Gelfer-Jørgensen PhD on the subject of Japanese 
influence on Danish design and crafts. 

This beautifully harmonious exhibition presents the museum’s dis-
tinguished Japanese collection alongside Danish crafts and design, 
showing several examples of how Japanese art and handicraft have 
inspired Danish design tradition from the late 19th century, when 
the country opened up to the rest of the world, to the present day.. 

A new design tradition is born
The story of Japanese influence is also the story of the birth of the 
museum. The dawning of Modernism, which emerged during the 
20th century, turned Denmark into a design nation. 

The museum’s first Director, Pietro Krohn played a major role in the 
genesis of the museum’s Japanese collection. As with so many other 
people, what fascinated him about the Japanese approach included the 
way, in which traditional craft traditions were elevated to the status 
of art. People were already fascinated by the relationship between art 
and crafts in the late 19th century. Precisely this symbiosis formed the 
basis for the origin of the museum as a role model for fine design. So 
the Japanese tradition had great resonance for a Danish set of values 
in an area, where mass production was starting to make its impact.

gain an in-depth understanding of design for children. There were also 
specially-designed play zones, where children could give their expres-
sion free rein with stop-motion films featuring Kay Bojesen’s wooden 
figures, romp around on bObles ‘tumbling furniture’ or design their 
own favourite chair while seated at Wegner’s “Peter’s chairs and tables”.

“We believe that we managed to create the diversity of experiences, 
which our visitors are often looking for. We made room for sensory 
perception, play and fiddling about, providing a sensuous experience 
and an authentic insight into the underlying children’s culture and evo-
lution of design during the period. It was a pleasure to watch children, 
parents and grandparents leaving the museum in a state of excitement 
and recognition, with chalk on their trousers and stop-motion in their 
fingers,” says Anne-Louise Sommer. 

The opportunity to take an active part in the exhibition was also an at-
tempt to convey the change in attitudes to children. Areas with “Please 
Do Not Touch” signs were complemented by zones, in which children 
could actually get involved and play. These included stop-motion sta-
tions and playrooms constructed by the museum’s schools service, 
where children could express their views on the concept of ‘childhood’. 

Bloggers and business people were also involved
The exhibition was designed to include a number of special ventures: 
business collaborations, workshops, and events for children and bloggers.

“Our intention was to give life to playful activities and room for con-
temporary children’s culture, where bloggers, workshops and interac-
tion are a natural part of children’s and adults’ expectations. We believe 
that we, in top of that succeeded in activating companies and getting 
them well and truly involved.” 

The museum experience is increasingly dependent on the involvement 
of private companies. “At Designmuseum Danmark we can achieve 
new, inspiring results in respectful cooperation with the industry and 
manufacturers, who are currently developing the design that surrounds 
us,” explains Anne-Louise Sommer. “For example, we managed to es-
tablish a very productive collaboration with the company bObles, that 
designed and donated special ‘tumbling furniture’ for the exhibition. 
This is something we aim to develop even more, creating a balance in 
our future approach to exhibitions and the museum as a whole. But 
always to the extent that we will remain the ideal interface between 
industry, educational institutions and visitors.”

Successful Nordic collaboration
The exhibition was the result of successful collaboration between the 
Vandalorum Museum in Sweden, the Design Museum in Finland and 
Designmuseum Danmark. Inspired by the exhibition, “Century of the 
Child: Growing by Design 1900-2000”, presented at MoMA in New 
York in 2012, the three museums joined forces to develop a Nordic 
design narrative. 

“Century of the Child gave rise to extensive collaboration, because 
it was a mutual narrative about the emergence of the welfare state, 
women’s entrée into the labour market, the state’s increasing takeover 
of domestic duties and the transformation of the nuclear family. The 
process of democratisation is a joint Nordic narrative, which we chose 
to develop together: on each of our museum’s platforms, with three 
different emphases, but with the child’s special perspective on 20th-
century design and the history of its evolution as a common focus.”

The exhibition started in Sweden. Designmuseum Danmark then 
constructed the Danish version, after which the success proceeded 
to Finland. “It was a daring project to embrace 100 years of history: 
right up to contemporary solar-powered design for children all over 
the world living without access to electricity. But, without blowing our 
own trumpet, we believe that, thanks to the efforts of the entire mu-
seum and our sister museums, we succeeded in creating a welcoming, 
experience-based presentation, enabling visitors to discover correlations 
in the history of the 20th century, in which children and users played 
a more central role than ever before,” concludes Anne-Louise Sommer. 

“Century of the Child” marked the kick-off of 2015’s impressive at-
tendance numbers.

Nature as a model
The exhibition spans a wide range: from Japanese woodcuts and ceram-
ics created according to special Japanese design precepts to textiles and 
utility items for everyday life, architecture and clothing. Unfolding 
a rich universe of narratives and stories: for example, the theme of 
wild plants and animals, showing how the Japanese are closely linked 
to nature, including their roots in Shintoism. Here you can see how 
nature, depicted in the shape of bamboo branches, beetles and reptiles, 
encompasses a special soul and power, forming the basis for decorative 
elements in art. It is also remarkable how it was the humbler and 
wilder national flora and fauna, which were particularly popular in 
Danish design. 

Another symbolically rich universe is the very special collection of 
sword mounts – also known as “Tsubas”. A Tsuba is a metal guard or 
parry guard, created for mounting at one end of the sword’s blade near 
the hand. In 1940, Dr Hugo Halberstadt donated the collection to the 
museum. Today the collection bears his name and is displayed as part 
of the exhibition in a special display cabinet designed by Kaare Klint. 
This enables visitors to observe the collection at close quarters. They 
will discover a wealth of motifs from nature, the symbolic significance 
of which testifies to the supernatural forces that were believed to protect 
the Samurai in battle. 

Learning from Japan
• Runs for two years, culminating in 2017 with the celebration of 

150 years of diplomatic cooperation between Denmark and Japan. 
• Is based on the publication of the book, “Danish Japanism – Art 

and Design 1870-2010” by Mirjam Gelfer-Jørgensen, PhD, who 
is also the curator of the exhibition. The book was published by 
Arkitektens Forlag in both Danish and English.

• Includes more than 400 works, some of which have only ever 
rarely been shown to the public, if at all. A number of these 
works are part of the museum’s extensive collection of books and 
pictures.

• Presents works by a number of Danish designers and artisans 
who, over the years, have drawn inspiration from Japanese art and 
design. They include: Thorvald Bindesbøll, Patrick Nordstrøm,  
Poul Kjærholm, Bodil Manz,, Børge Mogensen, Jens Quistgaard, 
Hans Sandgren Jakobsen, Boris Berlin, Knud Holscher, Snorre 
Stephensen, Gertrud Vasegaard, Lis Ahlmann, Hans J. Wegner,

MINDCRAFT15
The beginning of the museum’s future focus on 
contemporary design and crafts 

“MINDCRAFT15” was a major attraction, when Designmuseum 
Danmark presented this award-winning and acclaimed exhibition. 
For the first time visitors could see MINDCRAFT on Danish soil, 
exploring a dramatic presentation that invested the Museum’s historic 
setting with new dimensions.

In 2015, visitors to Designmuseum Danmark could see 14 new works 
created by 19 leading Danish designers and craftspersons, all staged in 
a phenomenal universe of mirrors. The exhibition was curated by the 
Danish-Italian design duo, GamFratesi and received the prestigious 
Milan Design Award during Milan Design Week. MINDCRAFT15 
was supported by the Danish Arts Foundation.

The exhibition’s curators, Stine Gam and Enrico Fratesi described their 
thoughts behind the exhibition and the concept of their curation and 
their work on it. The focus was on the tension field between “mind” 
and “craft”: from the conceptual aspect to craft-oriented design.

For the eighth time, Mindcraft was presented at Milan Design Week 
at the atmospheric venue Chiostro Minore di San Simpliciano. The 
exhibition architecture was constructed around a 500 m2 mirrored 
floor, which reflected both the new Danish design and the historic 
setting of the ancient cloister. 

The selected designers and craftspeople were:
benandsebastian
Louise Campbell
Rosa Tolnov Clausen
Claydies
Edvard-Steenfatt
Halstrøm-Odgaard
Ole Jensen
Jørgensen-Depping
Akiko Kuwahata
Cecilie Manz
Eske Rex
Tora Urup
Henrik Vibskov
Jakob Wagner

MINDCRAFT in brief
• The MINDCRAFT exhibitions take place under the aegis of the 

Danish Arts Foundation and organised by the Danish Agency 
for Culture

• MINDCRAFT is an internationally acclaimed, award-winning 
exhibition concept. By constantly changing participants and cura-
tors, it presents the finest of Danish craft and design. 

• The objective is to profile and brand Danish craft and design 
for both national and international opinion formers, the press, 
manufacturers and other professionals in the sector, while assisting 
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A PEEK INTO 2016
By Kristian Rise, Head of Development

In 2016 we focus on contemporary design and new proposals that 
might define the design of tomorrow. We will take a fresh look at 
the design stories of the 20th century and continue developing new 
offerings for a wide range of target audiences. 2016 will also see the 
culmination of the museum’s current strategy. We will evaluate our 
many successes and pilot projects, as we develop a new, future strategy 
for 2017-20. Last but not least we will continue our day-to-day 
objective: to bring new experiences to a fast growing audience.  

International tourists in particular figure prominently in our visitor 
numbers, and in 2016 we will devote special attention to welcom-
ing our many guests by refreshing the entrance hall in Bredgade and 
launching a new website. We want to make the world of design en-
thusiasts that surrounds us feel even more welcome. 

The contemporary design scene and modern design stories will play a 
major role in 2016. In the exhibition “Danish Design Now” we will 
show the major directions, in which contemporary design is moving. 
The exhibition features a wide range of today’s designers and a rich 
selection of Danish design, which has proved its viability in the global 
design context. On top of that, we have invited the major international 
designer, Alfredo Häberli to present a vision of the transport of tomor-
row, designed in association with BMW.

We will re-exhibit large parts of ‘the 19th- and 20th-century collec-
tions’, conveying how they led to our contemporary understanding 
of design. We are building a large permanent exhibition based on the 
narrative of Danish furniture design and how Danish Design became 
a powerful international brand in the mid-20th century. We also 
have ambitions to launch a high profile, pioneering open reference 
magazine about chairs. Entitled “The Danish Chair”, the magazine 
will convey how and why Denmark became the “World Champion” 
of chair design. 

The 2016 programme also includes our ongoing Japan exhibition, 
”Learning from Japan”, “Fashion and Fabric” and a new exhibition 
about pioneering Danish textile printer Marie Gudme Leth, whose 
achievements included opening up the eyes of Danes to the use of 
colour and pattern in interior design. 

All in all 2016 will be packed with events, “behind-the-scenes” and 
other surprises.

Please excuse the mess. The rebuilding is for you!
Danish museums are attracting an increasing number of visitors. 2015 
set new records and we have enjoyed the steady growth over several 
years. In 2016 we intend to acknowledge this increased interest and 
make even more effort to create a positive museum experience for our 
visitors, who quite rightly expect a great deal of us as a living com-
municator and design museum. 

It’s a common assumption that it is the first – and the last – impressions 
that count. A good design and a pleasant handshake remain in the back 
of our mind. That is why, in 2016, we are refreshing the entrance hall, 
accessibility, admission and ticket sales. In the long term we will also 
aim at opening a new entrance on Amaliegade. We hope the upgrading 
will have a positive impact on the museum experience. Connecting the 
museum and our many visitors in new ways. 

New target audiences
In 2016 we want to give the many amazing stories behind Danish 
design a high profile and convey the design experience to new target 
audiences. We will surprise visitors with contemporary design, provide 
insight into the future and at the same time celebrate our rich design 
tradition.

Our Schools Service and “Design School for children and adults” 
increasingly help to embed design in the consciousness of very young 
target audiences. We will strive to move and motivate the next genera-
tions, at an early stage, in their understanding of design. In 2016 we 
will further develop our provisions for children, young people and 
institutions. 

We will also keep monitoring and expanding our user surveys, in order 
to match visitors’ expectations even more successfully: in the exhibi-
tions, at events, in our teaching and guided tours, online and in our 
shop, café and conference facilities. 

In advance we can say: Please excuse the slight mess in 2016! But all of 
it is paving the way for new inspiring design experiences for everyone!

the craftspeople and designers to create new contacts in the market 
and the media.

• Several former participants in the MINDCRAFT exhibitions have 
been spotted by leading manufacturers: e.g. the Italian firm, Nemo 
Cassina and Danish manufacturers such as Fredericia Furniture, 
Muuto, Trip Trap and Gubi. Others have sold works to private 
collectors or established new partnerships with high-profile gal-
leries in New York, London and Paris.

Møde- og konferencelokaler
Hold selskab eller møde i hjertet af Frederiks-
staden. Vi udlejer til møder, foredrag, recep-
tioner mv. (20-120 personer). Lej vores festsal 
eller få et skræddersyet arrangement.

klintcafe@designmuseum.dk. Læs mere på: 
www.designmuseum.dk
 

Gratis onsdags- og søndagsomvisninger
Se museets ikoner og overraskelser på en gratis 
omvisning. Hver onsdag kl. 18 og hver søndag 
kl. 13 og 14. Bare mød op. Vores andre omvis-
ninger bestilles på: booking@designmuseum.dk.

TEST, LEG OG LÆR DESIGN

Skoletjenesten og Designværkstedet
Børn og familier mødes på Designmuseum 
Danmark af en stribe af undervisningstilbud 
og værkstedsaktiviteter. Vi har skoletjeneste 
for daginstitutioner, indskoling, mellemtrin, 
udskoling, ungdomsuddannelser og universi-
teter. Og vi har designskole, hold og aktiviteter 
for børn, unge og voksne i vores designværk-
sted. Læs mere på: www.designmuseum.dk/
skoletjeneste

Vidste du, at du kan støtte og tage 
aktiv del i Designmuseum Danmark 
på flere måder? Vi har længe åbent 
hver onsdag, gratis omvisninger to 
dage om ugen – og vi har en lang 

række tilbud til børn, familier, 
designentusiaster og virksomheder:

Familieværksted
Hver søndag har vi åbent værksted bl.a. for 
familier med børn fra 5 år. Med afsæt i en af 
museets aktuelle udstillinger inviterer vi til at 
gå hands-on i vores Designværksted. Se temaer 
på www.designmuseum.dk

Sommerskole
Eksperimentér, leg og prøv kræfter med design 
i vores sommerskole. I uge 26 og 31 inviterer 
vi børn fra 10 år til designsommer. Prøv kræf-
ter i det nære byrum, på Dansk Design Nu og 
i museets spændende værksted og samlinger. 
Læs mere på www.designmuseum.dk

STØT MUSEET 

Støtte fra organisationer, virksomheder og 
enkeltpersoner er med til at skabe designople-
velser, der overrasker og engagerer. Vi takker 
alle, der støtter os, så vi fortsat kan skabe et 
levende videncenter for design målrettet dan-
ske og internationale publikum.
Støtten går i 2016 ubeskåret til nyerhvervelser 
til ”Dansk Design Nu”, der løbende vokser 
med design af det 21. århundredes mest to-
neangivende og talentfulde danske designere.  
Læs mere på: www.designmuseum.dk

Venneforening
Selskabet Designmuseets Venner blev grund-
lagt i 1910 og har til at formål at støtte museet 
gennem en årlig donation til erhvervelser af 
genstande til museets samlinger. Et medlem-
skab af Venneforeningen giver gratis entré til 
museet og tilbud om en lang række særomvis-
ninger, værkstedsbesøg mv. 
Se mere på: www.designmuseum.dk/
information/venneforening

Praktisk information

Åbent alle dage: 11 – 17. Onsdag: 11 – 21. 
Mandag lukket.  

Entré: 100 kr. 
Studerende og alle unge under 26 år: gratis. 
Grupper (min. 10 personer) / pensionister: 
70 kr.

Årskort 1 person: 250 kr. 
Årskort 1 person + ledsager: 375 kr.

Copenhagen Card: gratis adgang.

Butik
Tag et stykke dansk industriel design og 
kunsthåndværk med hjem. Find ny mode og 
accessories, keramik, industriel design, plaka-
ter og postkort. Plus et stort udvalg af bøger 
om dansk og international kunsthåndværk og 
design. Der er gratis adgang til butikken. 

Designmuseets cafe Klint 
Nyd smørrebrød, lette retter, frokost, kaffe 
eller en onsdags-3-retters i Cafe Klint. Hver 
onsdag holder museet og cafeen aftenåbent. 
Når sommeren og solen er fremme serverer 
vi også i Grønnegården. Der er gratis adgang 
til caféen. 

SPIS, SHOP 
OG TÆNK 
DESIGN 
MED OS
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