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FORORD
DESIGN FOR ALLE

”Design skal deles”, og design er relevant for
alle, skriver vi i vores Strategi 2017-2020.
Men hvem besøger egentlig Designmuseum
Danmark? De besøgende myldrer til, og i
løbet af seks år er antallet næsten femdoblet. Det gør os glade, for det giver mening
i vores daglige arbejde med at formidle
design til alle.
I 2017 havde vi knap 290.000 besøgende. Af dem var
fire ud af fem turister. Folk fra hele verden kommer for at
blive klogere på design og den danske kultur. Der er et
særligt flow og liv på museet, når folk af alle nationaliteter fordyber sig, og der udveksles tanker på mange
sprog. Mange af vores besøgende er unge. Ministeriets
Nationale Brugerundersøgelse fortæller os, at mere end
halvdelen af vores besøgende er under 30 år. Det er et
exceptionelt højt tal, men mon ikke det hænger sammen
med, at vi har gratis adgang for alle studerende og for
alle unge under 26 år? Det har vi i øvrigt haft de sidste
fem år.
SOCIAL BUNDLINJE
I denne årsberetning prøver vi noget nyt. Ud over at vise
årets tal i kroner og ører, genstande og publikationer
viser vi også vores sociale bundlinje i et overskueligt
visuelt format. Alt det vi gør, som ikke handler om hovedforretningen, men hvor vi er taknemmelige for, at vi kan
give noget tilbage til samfundet. At vi kan give gratis
adgang til nye generationer, at vi kan dele vores viden og
oplevelser generøst og bredt ud, og at vi kan åbne udstillinger og designværksted for asylsøgende børn, i særlige
tidspunkter uden for den travle åbningstid.

Design skal deles – med hele verden. Den japanske kronprins, Naruhito, på
rundvisning i udstillingen ”Learning From Japan” juni 2017
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Vores museum blev grundlagt i 1890 som et museum,
der skulle have fokus på den livslange læring rettet mod
alt fra industriens folk til håndværkere, formgivere og
kunsthåndværkere. Og den almene borger, der skulle
både dannes og uddannes – eller som det blev formuleret i 1890 ”... at udbrede forøget Kjendskab til og nære
Interessen for Kunstindustri hos Befolkningen”.
Det har vi arbejdet på i snart 128 år. Og det går godt.
En direkte påskønnelse af det brede, inkluderende engagement med fokus på læring og videndeling fik vi, da vi
i september 2017 modtog den prestigefulde pris DASA
Award 2017, der uddeles af European Museum Academy
og populært omtales som museumsbranchens Oscar.
Så ja. Vi mærker på mange måder, at der er noget, der
lykkes. At vi er med til at skabe relevans i vores designformidling. Det er blandt andet sådan noget, der sikrer os
en god placering i den internationale liga, hvor vi også i
2017 pludselig kunne se os på en top otte blandt verdens
designmuseer i selskab med de største. Men selvfølgelig:
På skuldrene af den forrygende danske designtradition
og som formidler af en stor samling, der på flere områder
er i verdensklasse – så er fundamentet i orden.
Tak til alle jer, der støtter os på forskellig vis
– og gør alt dette muligt!
Anne-Louise Sommer, museumsdirektør
& Stig Andersen, formand
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VORES GÆSTER
NY BESØGSREKORD
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26,5 %

289.869

SÅ MANGE FLERE BESØGTE DESIGNMUSEETS
UDSTILLINGER OG VIDENSHUS I 2017 – I FORHOLD
TIL 2016

NY PUBLIKUMSREKORD I 2017

PENSIONISTER
21.848

SKOLER*
GRUPPER
7.496
8.403

STUDERENDE*
32.468

EVENTS, WORKSHOPS OG
SÆRARRANGEMENTER
15.011
BIBLIOTEKSBESØG*
7.619
BESØG I BUTIK, CAFÉ OG
MUSEUMSHAVEN*
15.762

UNGE UNDER 26*
22.250

BØRN*
12.365

55 %
HALVDELEN AF MUSEETS
GÆSTER ER UNDER 30 ÅR –
(DEN NATIONALE BRUGERUNDERSØGELSE 2017)

TOP 5

*GRATIS ADGANG

289.869
229.179

VOKSNE
146.647

DESIGNMUSEUM DANMARK ER
MED I TOP 5 AF MEST BESØGTE
MUSEER I KØBENHAVN

172.459
132.023
82.508

UDVIKLING I BESØGSTAL
2011-2017

94.689

63.123

Der er et stort publikum til design
– og det stiger støt fra år til år.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ÅRETS HØJDEPUNKTER 2017
UDSTILLINGER
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SEMIPERMANENTE UDSTILLINGER
L
 earning from Japan

SÆRUDSTILLINGER
I am Black Velvet — Erik Mortensen
Haute Couture
16.06.2017 – 18.03.2018
Snedkernes Efterårsudstilling —
Side by Side Outside
08.09.2017 – 05.11.2017
Unfolds –
Møbelsnedkerforeningern folder sig ud
24.02.2017 – 14.5.2017
MINDCRAFT16
18.10.2016 – 08.01.2017

•

•

PERMANENTE UDSTILLINGER
D
 ansk Design Nu
The Danish Chair — An International Affair
D
 et 20. Århundrede
M
 ode & Tekstil
P
 orcelænsstudiesamlingen

•

•
•
•
•
•

•
•

REJSEUDSTILLINGER
B
 arnets Århundrede
Nordens Hus i Reykjavik
22.07.2016 – 28.2.2017
Den Fælles Nordiske Ambassade i Berlin
14.07.2017 – 20.10.2017
D
 esign Denmark
Vendreudstilling i Japan
Hele 2017

•

MINDRE SPOT-UDSTILLINGER
Alvar Aalto’s Paimio Sanatorium
25.08.2017 – 21.01.2018
Nyerhvervelse Dursley Pedersen Cyklen
28.04.2017 – 20.08.2017
17 for 17 — 17 Danske Designere Fortolker
FN’s 17 Verdensmål
13.01.2017 – 23.4.2017
Willumsens Familievase
15.10.2016– 08.01.2017

•
•
•

•

•
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NYÅBNEDE
SÆRUDSTILLINGER

303

4
SPOTUDSTILLINGER

2
POP-UP OG REJSEUDSTILLINGER

GRATIS BØRNEOG VOKSENOMVISNINGER

204
PRIVATE
OMVISNINGER

ÅRETS HØJDEPUNKTER 2017
EVENTS

2017 blev også et rekordår for events.
Vi bød verden ind til 30 særarrangementer,
hvor vi inviterede børn og voksne om bag
kulisserne til ”dress detective”, talks og
debatter med designere – og til koncerter
og omvisninger med citywalks, street food
blandet med japansk design og arkitektur
& meget mere. 2017 var også året, hvor vi
lancerede nogle helt nye koncepter, hvor vi
mødte publikum uden for museumsadressen, og hvor vi inviterede bæredygtighedsaktører ind til en weekend med design og
genanvendelse. Vi afprøvede tre nye, store
eventformater i 2017:
DESIGN X CHANGE —
BÆREDYGTIGHED I CENTRUM
I 2017 lancerede vi en ny stor begivenhed, Design X
Change, der løb af stablen 20.-21. maj 2017 under den
nye landsdækkende designfestival Danish Design Festival.
Design X Change er et marked med fokus på bæredygtighed, hvor museet samler aktører inden for design
og bæredygtighed, som reparerer, recycler, up-cycler
og kommer med bud på cirkulær økonomi. Markedet
gør museumshaven til centrum for genanvendelse i en
intensiv weekend. Initiativet blev skabt i samarbejde
med Københavns Kommune, Design denmark, Dansk
Design Center, Danske Kunsthåndværkere & Designere
og mange flere.

60
30
ÅBNE
EVENTS

GRATIS FAMILIEVÆRKSTEDER
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Design X Change 2017

BYG & BAJER OG FÆLLESSANG I PH’S ÅND
Under kulturfestivalen Golden Days kaldte vi til fællessang. Her ledede chefdirigent for DR pigekoret,
Philip Faber, en fyldt festsal igennem Poul Henningsens viser og Liva Weel’ske toner. Under titlen ”Byg &
Bajer” lancerede vi i 2017 en ny, sjov og anderledes
måde at dykke ned i særlige metoder og temaer inden
for håndværk, kunst og design. Museets projektleder
Anders Eske Laurberg Hansen:
"Byg & Bajer er et socialt og kreativt oplevelsesunivers,
hvor alle kan være med og dele interesser over en fredagsøl. Vi testede det i 2017, og interessen er steget for hver
gang. Fra få til flere hundrede mennesker. Det er vores
måde at byde indenfor i en uformel stemning, hvor du kan
slappe af, mødes med vennner og opleve design, talks,
omvisninger, musik, film og performance. Eller selv skabe
et lille værk, du kan tage med hjem”.
NEW DANISH MODERN —
DESIGNMUSEUM DANMARK POP UP I
KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017
Designmuseum Danmarks børn og unge-indsats er i
rivende udvikling. Med afsæt i mantraet ”design skal
deles” var museet i 2017 medskaber af den store designsatsning ”New Danish Modern” ved Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Museets læringsteam stod her
for et familie-laboratorie om fremtidens design, hvor
publikum kunne skabe flyvende sko, intelligente skraldesystemer og cykler i tegninger og modeller. New Danish
Modern blev til i tæt parløb med designinteressenter
som Design denmark, Dansk Design Center, Designrådet,
lokale sponsorer m.fl. Tak til alle for det store engagement i New Danish Modern!

ÅRETS HØJDEPUNKTER 2017
DANSK MESTER I VERDENSKLASSE

Årets helt store særudstilling satte et fokus
på håndværket, moden og materialerne
med ”I AM BLACK VELVET”, der viste 70
haute couture-kreationer fra den danske
modeskaber Erik Mortensens tid i de parisiske modehuse Pierre Balmain og JeanLouis Scherrer.
Udstillingen udspringer direkte af museets forskning i
og samlinger af modeskaberens værker. Erik Mortensen er
det tætteste Danmark kommer på modens verden i Paris.
Som 16-årig drog han fra Nordjylland til København, hvor
han kom i lære hos den legendariske modeskaber Holger
Blom. Som 22-årig gik turen videre til Paris, hvor han gik
målrettet efter at arbejde for modehuset Pierre Balmain.
I 1951 blev han Balmains førsteassistent, og i 1982 overtog
han posten som chefdesigner efter Balmains død.
”Jeg er sort velour og sofistikeret ...” – sådan sagde Erik
Mortensen om sig selv i et interview til Politiken i 1994.
”Træd ind i Erik Mortensens forunderlige modeunivers
og bliv forført af fantastiske haute couture-kreationer”.
Sådan lød opfordringen, og udstillingen udfoldede et helt
særligt kapitel af den danske modehistorie og et talent,
der har haft stor betydning for senere generationer af
modedesignere. Håndværket, der er et af Designmuseets
fokusområder i disse år, var nerven i udstillingen.
Erik Mortensen vandt stor anerkendelse for sit håndværk
og blev hædret af kollegerne i branchen hele tre gange
med den prestigefulde Le Dé d’Or (også kaldet Det Gyldne
Fingerbøl). Udstillingens kurator, museumsinspektør
Kirsten Toftegaard udtaler:
"Vi ønskede med udstillingen at komme helt tæt på
håndværket og vise haute couturens særlige kvaliteter.
Og så var udstillingen selvfølgelig også en hyldest til Erik
Mortensen, hans talent og den elegance, han tilførte
moden. Erik Mortensens design fra 1980’erne tegner et
elegant og underspillet billede af tidens power-kvinde
med markerede skuldre, shorts til hverdag og fest, og
fordi det er haute couture – en umådeholden brug af materialer – fed silke, velour og chiffon og broderier på de
store gallakjoler. Hans design kunne ind imellem være
udfordrende, men blev aldrig vulgært.”
Målet var at give publikum adgang til at opleve Mortensens modeunivers på helt nært hold. Uden glasmontrer
kunne publikum komme helt tæt på værkerne i oplevelsesrige rum med iscenesættelse af Dark Matters. Erik
Mortensens sofistikerede og ikke mindst passionerede
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I’m black velvet and
sophisticated ...”
Erik Mortensen
tilgang til design tiltrak mange besøgende i udstillingens
seks temarum: Erik Mortensens unikke designtalent,
arven fra Balmain, designprocessen, glæden ved materialerne og det sublime håndværk, hans fascination af
farven sort og legen med transparente tekstiler og den
nøgne hud. Derudover var områder i udstillingen viet
til modeshows og fortællingen om de private kunder,
kendte og kongelige – og endelig tegnestationer, hvor
store og små kunne tegne med og lade sig inspirere af
detaljerne i den danske modedesigners håndskitser.
Udstillingen blev desuden formidlet i museets skoletjeneste, omvisninger, børneværksted, events som
”dress-detective” og meget mere.
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ÅRETS HØJDEPUNKTER 2017
NYOPSTILLING AF DESIGNARVENS DNA

Også museets permanente udstillinger fik i 2017 en
markant opdatering. Vi har nybygget og genopstillet de
centrale dele af fortællingen om det 20. århundrede.
En stor del af vores publikum kommer for at se strømningerne i det 19. og 20. århundrede – fra de store verdensudstillinger over en række betydningsfulde nedslag op
mod vores tid. En række nye temarum, et biografrum og
et særligt Kaare Klint-rum stod i 2017 klar. Fra svungen
Art Nouveau til legesyge 1980’er møbler og lysende neonskilte fra 1990’ernes danske gadebillede. I 2018 tager
vi fat på en opgradering af de næste rum i den stærke
fortælling om design i det 20. århundrede.
”I slutningen af 2016 åbnede vi ”The Danish Chair” og
temarum om modernismen. Det løft af vores populære
permanente udstillinger fortsatte vi i 2017 med tre nye
afsnit: verdensudstillingerne og tiden omkring år 1900
samt postmodernisme-rum og Kaare Klint-rum. I alle
dele af nyopstillingen lægges vægt på visuel erkendelse,
hvor publikum får indsigt i formgivningen og dens udvikling alene ved at se. Samtidig er flere lag formidling, der
sætter i kontekst, bygget ind i udstillingen for dem, som
vil vide mere”, forklarer udstillings- og samlingschef
Christian Holmsted Olesen.
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VERDENSUDSTILLINGERNE.
HVOR DET HELE STARTEDE
De store og betydningsfulde verdensudstillinger i det
19. og 20. århundrede kickstartede kunstindustrimuseerne og forklarer samlingernes oprindelse. Det er
historien om de internationale bevægelser, der grundlagde den designhistorie, vi kender i dag. Med topstykker fra museets samling vises de bedste nationale
og internationale kunsthåndværkere og designere.
Gennem små temarum fortælles om den franske ”Art
Nouveau” med stilskabende designere og arkitekter
som Hector Guimard og Eugène Gaillard, den engelske
”Arts & Crafts-bevægelse” med William Morris, ”Wiener
Secessionen” og ”Wiener Werkstätte” med Josef
Hoffmann og Koloman Moser, ”Glasgow-skolen” med
Margaret Macdonald og Charles Rennie Mackintosh
og den ”danske afdeling” med Georg Jensen, Thorvald
Bindesbøll, Martin Nyrop og J.F. Willumsen.
OPTAKT TIL SAMTIDEN: FRA
POSTMODERNISME TIL ÅR 2000
Som optakt til det allernyeste samtidsdesign præsenterede vi en særlig sektion internationalt design og
kunsthåndværk fra 1980'erne og 1990’erne. I den ene
del fokuseres på postmodernismen i 1980’erne, hvor
museets fine samling af værker fra den epokeskabende
italienske designgruppe Memphis for første gang fremvises i sin helhed.
Museumsinspektør Pernille Stockmarr: ”Memphis var
arnestedet for det flamboyante formsprog, der blev
kendetegnende for 1980’ernes design. Det kan publikum
opleve i de ikoniske møbler og værker fra førende skikkelser som Ettore Sottsass, Nathalie du Pasquier, Peter
Shire, Alessandro Mendini og Marco Zanini, men også
et sjældent værk af danske Ernst Lohse og prægnant
nordisk glaskunst fra perioden. Den postmoderne bølge
er igen aktuel og tiltrækker yngre generationer. For
1990'erne er historien en anden. Nyopstillingen her viser,
hvordan de dagsordensættende muligheder og udfordringer, som designscenen står over for i dag, allerede
satte sine første markante spor i årene op til år 2000.
Her præsenterer vi, hvordan globalisering, digital teknologi og hensyn til bæredygtighed gav ny spændvidde og
anledning til nye tilgange til formgivning.”
Her vises internationale og danske kerneeksempler,
fra bl.a. Phillipe Starck, Jonathan Ive, Marcel Wanders,
Anders Hermansen, Niels Jørgen og Gunvor Haugesen,
Karen Bennicke, Ole Jensen og Pil Bredahl.

Nyopstillinger med fokus. Her på Kaare Klint

ÅRETS HØJDEPUNKTER 2017
MUSEERNES OSCAR.
AND THE WINNER IS ...
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I sommeren 2017 blev Designmuseum
Danmark nomineret af The European
Museum Academy til to prestigefulde
museumspriser: Luigi Micheletti Award og
DASA Award. I september blev spændingen udløst ved en museumskonference
og awardshow i Makedoniens hovedstad
Skopje, hvor en international jury kårede
Designmuseum Danmark som vinderen af
DASA Award 2017.
Prisen, som kaldes museernes Oscar, gives til museumsprojekter, der har markeret sig særligt inden for læring
og undervisning – og i at nå nye målgrupper, deriblandt
børn og unge. Juryen om valget af vinderen:

Designmuseets værksted som motor for nye generationers møde med
design og håndværk

"Designmuseum Danmark er et levende og fremsynet
museum, der har til formål at placere design i centrum af
det levede liv. Museet har med sin nye strategi udviklet
sig fra at være et traditionelt museum til et, der er relevant
for det 21. århundrede, og som i dag tiltrækker besøgende
i alle aldre og fra alle samfundslag. Med vægt på excellence og livslang læring er museet en værdig vinder af
årets DASA Award.”
Museets satsning på børn og unge blev fremhævet og
herunder et pilotprojekt, hvor museet i samarbejde med
Røde Kors tilbyder undervisning til uledsagede asylsøgende børn og unge. Pilotprojektet skal danne fundament for en større outreach-indsats målrettet sårbare
børn og unge.
Et hold fra museet tog ned til prisoverrækkelsen til en
samlet præsentation, som optakt til awardshowet, hvor
museer fra hele Europa var repræsenteret, og hvor museumsdirektør Anne-Louise Sommer modtog prisen på
vegne af museet.

7.785
275
6.491
230
114
846

ELEVER UNDERVIST
I SKOLETJENESTEN

KLASSER UNDERVIST I
SKOLETJENESTEN
ELEVER PÅ BESØG
PÅ EGEN HÅND

KLASSER PÅ BESØG PÅ
EGEN HÅND

GIK PÅ MUSEETS DESIGNSKOLE
OG SOMMERSKOLE
DELTOG I GRATIS
FAMILIEWORKSHOPS

Prisoverrækkelse: ”Focusing on excellence in learning opportunities”
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ÅRETS HØJDEPUNKTER
NY VISUEL IDENTITET & WEB
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I maj kunne museet indvie sin nye visuelle
identitet, hjemmeside og strategi. Et ekspertpanel tog ved lanceringen Designmuseets
rolle og profil under kærlig behandling.
Iværksætter Vigga Svensson (vigga.us),
designer Mads Quistgaard (Urgent.Agency),
designer Christian Mogensen (Stupid Studio)
og museets direktør Anne-Louise Sommer
tog debatten om museets fremtidige rolle.
HVORFOR EN NY VISUEL IDENTITET?
I 2011 skiftede museet navn fra Det Danske Kunstindustrimuseum til Designmuseum Danmark. Navneskiftet
skabte en forventning, som publikum har reageret positivt
på – og som er imødekommet med aktiviteter, forskning,
undervisning og skarpere, forskningsbaserede udstillinger. Alt sammen målrettet et bredere, mangfoldigt og
internationalt publikum. Navneskiftet har også affødt en
forventning fra publikum om et stærkt visuelt, dynamisk
og moderne brand samt et digitalt løft. Og den forventning ønsker museet nu at indfri.
TO BUREAUER I CO-CREATION
"Vi har længe ønsket at omsætte hele vores udvikling og
gentænkning af museet i en synlig visuel opgradering.
Som et led i vores strategi om at være blandt verdens
førende designmuseer og fortsat styrke Danmark som
design-destination indledte vi et samarbejde med
Urgent.Agency og Stupid Studio, der har hjulpet os
med at komme i luften med en ny visuel identitet og nyt
website. I co-creation og med hver sit speciale har de
sammen understøttet den transformationen og fornyelse,
som museet har varmet op til over en årrække, visuelt”
– Museumsdirektør Anne-Louise Sommer

”Flexibility” er digitaliseret under supervision af Naur Klints søn, arkitekt
MAA og lektor Lars Klint

Et opdateret digitalt univers

DEN GEMTE DANSKE SKRIFT-SKAT
Som en central del af identiteten har museet digitaliseret den danske arkitekt og grafiske designer Naur
Klints font “Flexibility”, også kaldet “Danmarks første
systemskrift”. Naur var søn af arkitekt og møbeldesigner
Kaare Klint, der stod for museets totalombygning i
1920’erne. Skriften lå i museets arkiver og træder nu
ud på den internationale scene som grundelement i
museets visuelle profil.
"Flexibility gør, at vi både får vist et centralt kapitel i
den danske skrifthistorie – og får en stærk markør i
museets identitet, der sammen med resten af identitetens elementer: et legende D, et enkelt logo, farvevalg,
markant billedstil osv. kan løse vores mangeartede
kommunikationsopgaver. Flexibility er jo en god overskrift for den fleksibilitet og genkendelighed, vi har brug
for på tværs af platforme. At skriften så knytter dansk
skrifthistorie og museets historie flot sammen, er et
meget smukt ekstra lag til fortællingen om dansk design”
-kommunikationschef, Nikolina Olsen-Rule.

Et legende D som museets visuelle 5. element

FORSKNING
NY DESIGNVIDEN RYKKER FELTET

Designmuseum Danmark spiller en
central rolle i dansk designforskning
og -formidling. Vi ønsker at udvikle
og formidle ny viden og nye vinkler
på dansk design og aktualisere vores
samlinger, så de igen og igen fremstår relevante for et bredt publikum.
Vores forskning udspringer af
samlingerne, og du møder den i
udstillingerne, i forskningsnetværk,
artikler, papers og en bred vifte af
udgivelser. I januar 2017 landede
Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering, hvor museets publicering
får en særlig stjerne.

134
ARTIKLER PÅ FORLAG
PÅ BIBLIOMETRISK
AUTORITETSLISTE

23

VORES PUBLICERING I TAL
2012-2017

185
ARTIKLER I ALT

FAGFÆLLEBEDØMTE
ARTIKLER

5

3

13
BØGER I ALT

FAGFÆLLEBEDØMTE
BØGER

7

REDIGERING AF
VÆRKER I ALT

VÆRKER PÅ FORLAG
PÅ BIBLIOMETRISK
AUTORITETSLISTE

14

2

8

BØGER PÅ FORLAG
PÅ BIBLIOMETRISK
AUTORITETSLISTE

42
ANMELDELSER
M.V. I ALT

3

FAGFÆLLEBEDØMT

FAGFÆLLEBEDØMTE
VÆRKER

EKSEMPLER PÅ FORSKNING
PUBLICERET I BOGFORM I 2017

DA NI S H STUD I O C E R A M I C S
1950 – 2010
IN DESIGNMUSEUM DANMARK

”Det danske møbelboom 1945-1975” af biblioteks- og forskningschef Lars Dybdahl.
”Bogen er skrevet i Lars Dybdahls karakteristiske, frodige og ekvilibristiske sprogtone, der beriger bogen og gør læsningen underholdende og perspektiverende"
– DesignETC, 14. december, 2017

”Dansk Værkstedskeramik 1950-2010 i Designmuseum Danmark” – museets 9.
og sidste bestandskatalog i serien om museets samlinger. Af Bodil Busk Laursen.
Udgivet med støtte af Ny Carlsberg Fondet

FORSKNING
PUBLICERING 2017

BØGER
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Ulla Houkjær (2017): John Ayers:
“Chinese and Japanese Works of
Art in the Collection of Her Majesty
The Queen”. Royal Collection Trust,
London 2016. 3 bind, 1144 s. I Keramiske Noter nr. 45/2017, 23. årgang.
ISSN 1603-0664
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University Press, London 2016. 380
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ERHVERVELSER
NYT I SAMLINGERNE I 2017
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Der en stor glæde, når vi kan præsentere
vores danske og internationale gæster for
nye erhvervelser og donationer til museets
samlinger. Generøse donationer fra talrige
danske virksomheder, designere, fonde og
privatpersoner samt museets indkøb har i
2017 resulteret i, at vi har optaget 418 nye
genstande og værker i vores genstandssamling og mange flere i vores arkiver, bibliotek
og plakatsamling. Erhvervelserne er hver
især med til at sikre, at vores samlinger lever
og udvikler sig til glæde for eftertiden.

Mathias Bengtsson ”Slice Chair”, 1999.
Indgår i udstillingen Dansk Design Nu
og vises i 2018 på Designmuseums
Danmarks spotudstilling om Bengtsson
sammen med andre møbeleksperimenter.
Erhvervet med generøs støtte fra
Hermod Lannungs Museumsfond
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Hans J. Wegners loftspendel JH604 fra 1962, lanceret på Kunstindustrimuseet
1963. Wegner forærede et eksemplar af sin lampe til vennen Hakon Stephensen
(bror til arkitekten Magnus L. Stephensen). Hakon Stephensen klagede til Wegner over genskinnet fra lampens hvide inderside. Wegner tog lampen tilbage for
senere at returnere den med indvendig forgyldning. Nu var lyset blødt og varmt!

Nyt i plakatsamlingen: Der er knald på det psykedeliske udtryk på koncertplakater og albumcovers i slutningen af 1960’erne. I 2017 har vi erhvervet den udtryksfulde: Victor Moscoso: Big Brother & the Holding Co. / “God’s Eye”, 1967

Nilfisk Backuum, ergonomisk rygstøvsuger. Prototyper i træ og plast. I 2017 er
en stor gave af Nilfisk støvsugere, komponenter og modeller optaget i samlingen.
Den første patenterede støvsuger Nilfisk blev lanceret i Danmark i 1910 og har
siden udviklet sig til et af de mest populære og selvfølgelige husholdningsapparater i hjemmet

418
143
706
510

NYE GENSTANDE
I SAMLINGEN
NYE PLAKATER
I PLAKATSAMLINGEN
NYE BØGER & TIDSSKRIFTER
I BIBLIOTEKET
NYE GENSTANDE I ARKIV FOR
DANSK DESIGN

Spektakulær nyerhvervelse. Designmuseum Danmark har i 2017 fået doneret
en af verdens første seriefremstillede skrivemaskiner ”Skrivekuglen”, ca. 1875.
Skrivekuglen er designet af Rasmus Malling-Hansen og produceret af C.P.
Jürgensens Mekaniske Etablissement m.fl. Malling-Hansen var døvstummelærer
og undersøgte de kommunikative muligheder for talehæmmede i forhold til
tegnsprog og håndskrift. Han undersøgte placeringen af bogstaverne for at få
den optimale skrivefunktion, og Skrivekuglen var for sin tid ergonomisk innovativ.
Skrivekuglen blev ikke blot et hjælpemiddel til kommunikativt udfordrede, men
henvendte sig bredt på grund af fordelen ved hurtig kommunikation. Skrivekuglen
blev senere udkonkurreret af de masseproducerede skrivemaskiner. Museets
version er en 1:2- skalamodel udviklet til patentansøgning i Tyskland. Doneret af
designer Lars Mathiesen i 2017

UDLÅNT TIL VERDEN
SAMLINGEN REJSER UD

18

Designmuseum Danmark stiller hvert år sine samlinger
til rådighed for udstillinger og forskning nationalt og
internationalt. Udlån er en væsentlig del af formidlingen
og en måde at bringe vores genstande og samling ud i
nye sammenhænge. I 2017 sendte vi genstande ud i hele
verden. Fra Basel og Milano til Oslo, London og Boston.
Herhjemme har Arken, Nivaagaard, Tønder Museum og
mange flere lånt af os. Toneangivende danske og internationale museer, forlag og forskningsinstitutioner
verden over har glæden af at låne af os til udstillinger
eller forskning, der formidler vores samling og designhistoriske viden i nye sammenhænge.
To eksempler på langtidslån fra samlingerne:
OVERDÅDIG, KONGELIG ”TOILETTASKE”
PÅ KOLDINGHUS
I 1766 rejste Caroline Mathilde fra England til Danmark
for at blive gift med Christian 7. På sin rejse overnattede
hun på Koldinghus, og med sig havde hun en stor kuffert,
der indeholdte alt, hvad en kommende dronning havde
behov for. Det unikke toiletgarniture og den uvurderlige
kulturarv er nu vendt tilbage til Koldinghus som en del af
museets permanente udstilling og fortæller historien om
Koldinghus som kongeslot og opholdssted for datidens
royale rejsende. Toiletgarnituret er langtidsdeponeret af
Designmuseum Danmark for en tiårig periode og muliggjort via en bevilling fra Ny Carlsbergfondet.

Barnets Århundrede på Den Fælles Nordiske Ambassade i Berlin

Pop up ude i verden:
NORDISK UDSTILLINGSSAMARBEJDE:
BARNETS ÅRHUNDREDE
Udstillingen ”Barnets Århundrede” var i 2015 publikumsmagnet på Designmuseum Danmark og er siden
rejst på egen hånd ud til børn og voksne i verden.
I 2017 kunne den ses på Nordens Hus i Reykjavik og
bagefter på Den Fælles Nordiske Ambassade i Berlin.
I 2018 genopstår den på V&A i London, hvor flere af
Designmuseum Danmarks børnerettede design indgår.
DESIGN DENMARK – REJSEUDSTILLING
Designmuseet har kurateret rejseudstillingen ”Design
Denmark” om dansk design i samarbejde med Michael
& Marika Whiteway og Brain Trust Inc. Med start i Seoul
gik udstillingen videre til Tokyo i 2017 og rejser nu Japan
rundt. Museet har udlånt dele af samlingen: møbler, cykler, porcelæn, en støvsuger og meget mere til at præsentere dansk design i en international kontekst.

Caroline Mathildes toiletgarniture vises på Koldinghus

ELFENBEN PÅ ROSENBORG –
KONGERNES SAMLING
Til Rosenborg har Designmuseum Danmark udlån fem
elfenbenværker til Rosenborgs permanente udstilling.
De fem værker af Lorenz Spengler, der underviste og
leverede til det danske hof 1743-1782, udgør forbillederne for flere af værkerne på Rosenborg. De fem opsatser er udlånt i 10 år, hvor de vises og formidles i samspil
med Rosenborgs rige samlinger.

Biomega Cargo-cyklen er en del af det danske fremstød i Japan

MEDIEOMTALE & BRUGERDATA
SÅDAN BRUGTE VERDEN OGSÅ MUSEET I 2017

407.637
276.096
1.127.768
23.110→29.700
10.366→13.349
626
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WEBSITE
BESØG I 2017

WEBSITE
UNIKKE BESØG

WEBSITE
SIDEVISNINGER

INSTAGRAM-FØLGERE
FRA 2016 TIL 2017
FACEBOOK-FØLGERE
FRA 2016 TIL 2017

OMTALER ALENE I DANSKE
TRYKTE OG ONLINE MEDIER

EKSEMPLER PÅ INTERNATIONAL PRESSE I 2017:

SÅDAN BLEV VORES OFFENTLIGE BIBLIOTEK,
ARKIV OG SAMLINGER ANVENDT I 2017:
BIBLIOTEK
Antal besøg på læsesal
Antal gruppe-besøg i bibliotek
Samlet udlån
Lån til læsesal
Fjernlån
Beholdning af bøger, tidsskrifter, pjecer
Tilvækst af bøger, pjecer m.v.
PLAKATSAMLINGEN
Antal besøg i Plakatsamlingen
Beholdning Plakatsamlingen
Udlån Plakatsamlingen
ARKIV FOR DANSK DESIGN
Antal besøg i Arkiv for Dansk Design
Beholdning i Arkiv for Dansk Design
Udlån fra Arkiv for Dansk Design
ONLINE BESØG
Antal besøg på bibliotekets onlinekatalog
Antal besøg på Furnitureindex.dk

2016
8.067
34
24.022
17.952
1.234
206.400
630

2017
7.619
39
22.596
17.271
1.430
207.106
706

271
23.329
12

554
23.472
81

558
396.261
15

1.490
396.862
175

23.823
82.617

28.229
81.489

ØVERST PÅ TOPLISTERNE
"Scandinavia has a legendary reputation for
design, so it comes as little surprise that
Copenhagen, one of its design capitals, is
home to an incredible design museum”
Galerie Magazine ”8 of the Best Design
Museums in the World”, 12.10.2017
FÅ DESIGNMUSEUM DANMARK
I ØRERNE MED STILMAGASINET
MONOCLE
"Taking Expert Advice from Anne-Louise
Sommer, Director of Design Museum
Denmark” Monocle Radio Choosing Chairs
– Section D 320, 28.11.2017
MUSEUMSCAFÉ PÅ TOP 10
"It's casual, family friendly and affordable”
”10 Museum Cafes You Need to Eat at Now”,
Tripsavvy, 24.07.2017
JAPANO-MANIA
"This is Denmark and Danish Design”
Museet medvirkede i hele to tvprogrammer for Japans største
broadcasting-virksomhed, NHK

SPONSORER OG SAMARBEJDSPARTNERE
TAK TIL JER ALLE!
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Designmuseum Danmark er et statsanerkendt specialmuseum, der har det nationale ansvar for design, kunsthåndværk,
kunstindustri og østasiatisk kunst. Vi er
en selvejende institution, der nyder det
store privilegium at modtage statsstøtte.
Størstedelen af vores omsætning genereres
dog på anden vis. Gennem egne indtægter
og gennem generøs støtte og donationer
fra fonde og virksomheder. Den opbakning
er uvurderlig – og det er en absolut nødvendig forudsætning for, at vi fortsat kan
udvikle museet, de fredede bygninger og
leve op til vores vision og mission.
FONDE OG SPONSORER
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal
Arne V. Schleschs Fond
Augustinusfonden
C.L. Davids Fond og Samling
Designmuseets Venner
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
Ernst B. Sund Fonden
Fredericia Furniture
Fritz Hansen
Hermod Lannungs Museumsfond
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond
Kulturnatten
Kvadrat
Mads Nørgaard Copenhagen
Manufakturhandlerforeningen I Kjøbenhavns
Almene Fond
Ny Carlsberg Fondet
Nørgaard på Strøget
OJD – Annie og Otto Johs. Detlefs' Fond
Oticon
P. P. Møbler
Slots- og Kulturstyrelsen
Aage og Johanne Louis Hansen Fonden
15. Juni Fonden
Herudover retter museet en varm tak til fonde og
sponsorer for bidrag til publikationer mv.

9 bestandskataloger viser samlingerne:
Tak til Ny Carlsberg Fondet. I 2017 kunne museet fejre udgivelsen
af de to sidste værker i bestandskatalogserien om Designmuseum Danmarks samling på dansk og engelsk. De to udgivelser
“Fajancer fra Holland, Frankrig og Tyskland 1600-1800” af Ulla
Houkjær og ”Dansk Værkstedskeramik 1950-2010 i Designmuseum Danmark” af Bodil Busk Laursen afrunder serien, som blev til
i perioden 2002 til 2017. Tak til Ny Carlsberg Fondet for generøs
støtte til en serie, der folder museet forskning og rige samlinger ud.

Ny teknologi og håndværk i originalt samspil:
Tak til Hermod Lannungs Fond. Fonden har i en årrække støttet
museet med substantielle donationer, der har løftet samlingerne
og muliggjort udstillinger, der formidler designs værdi og spændvidde. I 2017 muliggjorde fondens donation indkøb af designer
Mathias Bengtssons spektakulære værk ”Slice Chair”, der viser,
hvordan designeren presser møblets materialer i en innovativ og
skulpturel form.
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ØKONOMISKE NØGLETAL
ÅRSRESULTAT 2017

22

Vores årsresultat 2017 viser en god balance og omsætning. Vores egenindtjening er markant stigende. Vi er
med andre ord blevet bedre til at tænke forretningsorienteret. For selv om vi som statsanerkendt museum
nyder det privilegium at modtage statsstøtte i henhold
til ”lov om museer m.v.” §16, er vi meget afhængige 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 vigtige danske bygningskulturarv, som ellers ville sluge vores driftsmidler.
Årsresultatet er godkendt af bestyrelsen.

INDTÆGTER
2016
Driftstilskud fra staten
15.508.665
Projekttilskud m.v. fra staten
260.253
Entréindtægter
10.751.235
Indtægt fra forpagtning og lokaleudlejning
1.719.221
Ikke offentlige tilskud til museets ordinære drift
372.000
Andre driftsrelaterede indtægter
1.947.320
Ikke offentlige tilskud og bidrag til projekter m.v. 5.369.623
Omsætning museumsbutik
7.271.210
Indtægt fra udlejning af ejendomme
3.528.869
INDTÆGTER I ALT

UDGIFTER
Personale
Ejendomsskat
Ejendommenes driftsudgifter
Samlingens forvaltning m.v. - biblioteket
Samlingens forvaltning m.v. - magasiner
Udstillinger
Formidlingsvirksomhed og kommunikation
Undersøgelser og erhvervelser
Andre aktiviteter og projekter
Administration
Entre
Vareforbrug og omkostninger museumsbutik
Henlæggelse til bygningsvedligeholdelse
UDGIFTER I ALT

RENTER
Renteindtægter
Renteudgifter
RENTER (NETTO)
ÅRETS OVERSKUD

2017
15.309.393
210.000
13.408.758
1.592.823
282.000
2.031.027
7.481.872
8.496.769
3.467.904

46.728.396

52.280.546

2016
-17.850.064
-59.428
-6.674.477
-593.814
-781.478
-2.459.294
-1.729.228
-2.293.661
-1.753.399
-1.636.782
-40.975
-5.940.598
-4.500.000

2017
-21.852.014
-61.482
-6.064.395
-747.356
-607.615
-4.871.563
-2.530.764
-1.642.551
-3.968.229
-2.336.129
-226.916
-6.847.555
0

-46.313.198

-51.756.569

1.378
-8.455

0
-31.348

-7.077

-31.348

408.121

492.629

ØKONOMISKE NØGLETAL
UDVIKLING I EGENINDTJENING
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59,9 mio.
29,5 mio.
52,2 mio.
7,9 mio.
46,7 mio.
6,0 mio.

42,3 mio. 42,6 mio.
37,5 mio.
PROJEKTTILSKUD
FRA FONDE M.V.

17,4 mio.

40,5 mio.

17,2 mio.

3,9 mio.

11,2 mio.

29 mio.
25,2 mio.

20,9 mio.
14,7 mio.

EGENINDTÆGTER

9,8 mio.

9,1 mio.

9,7 mio.

DRIFTSTILSKUD
FRA STATEN

16,5 mio.

15,7 mio.

15,7 mio.

15,8 mio.

15,7 mio.

15,5 mio.

15,3 mio.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

DEN SOCIALE BUNDLINJE
SÅDAN SKABER VI OGSÅ VÆRDI

DESIGN ER FOR ALLE
Vi tror på, at design er for alle.
I øjenhøjde med store og små.
Vi giver gratis adgang og har partnerskaber med lokale folkeskoler,
børnehaver og Dansk Røde Kors
asylafdelings børneskole.

7.000 M2 FREDET
BYGNINGSKOMPLEKS
Frederiksstaden, området omkring
Designmuseum Danmark, er på
”boblerlisten” til Unescos Verdenskulturarvsliste. Med hjælp fra fonde
og via egne midler sørger vi for at
renovere og forny vores historiske
museumsbygning, så hjemstedet
for dansk design går videre til de
næste generationer.

STØT FREMTIDENS DESIGN
Donationer fra privatpersoner, på
typisk 200 kr., har i 2017 muliggjort,
at vi kan udvikle et helt nyt undervisningsmateriale, som vil blive lagt
online til fri deling og indgå i designværkstedet til glæde for børn og alle,
der går til design hos os.

U 26 ÅR GRATIS
Som noget helt unikt for danske
museer tilbyder vi gratis adgang til
unge – ikke bare studerende – men
alle under 26 år. Vi tror på, at håndværkeren, den ufaglærte og alle,
der er nysgerrige, kan lære meget i
mødet med design.

TRÆKKER TURISTER
TIL DANMARK
Designmuseum Danmark har i 2017
en stor andel internationale gæster.
Omkring 80 % af de besøgende. Ny
undersøgelse fra tourism+culture
lab viser, at turisterne oven i købet
er dedikerede og planlægger deres
besøg allerede hjemmefra. Design
og arkitektur står højt på turisternes
tjekliste, når turen går til Denmark.

SAMLINGER FOR
EFTERTIDEN
Vi er hele Danmarks designhukommelse. Med vores samlinger,
bibliotek og arkiver skaber vi en
inspirationsbank, som nye generationer kan lære af. Vi indsamler,
registrerer, bevarer, formidler og
forsker, så design fortsat kan skabe
værdi for fremtiden.

24

DESIGN I HÆNDERNE
Tusindvis af børn og voksne deltog
i 2017 i workshops og i undervisning i vores designværksted. Kig
forbi de åbne og gratis værksteder
hver søndag. Vi tilbyder også gratis
omvisninger hver onsdag og søndag
på dansk og engelsk.

DESIGN SKAL DELES
Vores museum er ramme om events,
koncerter, open air teater i museumshaven, åbent bibliotek og arkiver, små
og store madoplevelser, fester og et
årligt marked for bæredygtighed.

VI GIVER TILBAGE
Hver krone vi tjener via vores udstillinger, butik og udlejning bliver
geninvesteret i vores arbejde. Tak
for jeres støtte!

TAK TIL HOLDET
REPRÆSENTANTSKAB,
BESTYRELSE, MEDARBEJDERE
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Uden holdet ingen succes. Tak til alle for en dedikeret indsats i 2017
— og stor tak til museets repræsentantskab og bestyrelse.
BESTYRELSE
Flemming Lindeløv, direktør (formand,
fratrådt november 2017)
Stig Andersen, adm. direktør (formand,
tiltrådt november 2017)
Jeppe Skadhauge, advokat (næstformand)
Camilla Mordhorst, vicedirektør,
(tiltrådt november 2017)
Maria Fabricius Hansen, lektor
(tiltrådt november 2017)
Johan Adam Linneballe, direktør
Torben Nielsen, adm. direktør
Kjeld von Folsach, museumsdirektør
(fratrådt november 2017)
Christian Holmsted Olesen, udstillingsog samlingschef (medarbejderrepræsentant)

REPRÆSENTANTSKAB
UDPEGET AF DANSK INDUSTRI
Annette Estø, direktør
Lene Brix, arkitekt Torben Nielsen, adm. direktør
UDPEGET AF REPRÆSENTANTSKABET
Asger Høeg, direktør
Flemming Lindeløv, direktør
Stig Andersen, adm. dir.
UDPEGET AF DAVIDS SAMLING OG
NY CARLSBERG MUSEUMSLEGAT
Kjeld von Folsach, museumsdirektør
Maria Fabricius Hansen, lektor, dr.phil.
UDPEGET AF HÅNDVÆRKSRÅDET
Anne-Marie Mærkedahl, adm. direktør
Per Vangekjær, malermester
UDPEGET AF DESIGN DENMARK
Pil Bredahl, designer
UDPEGET AF KADK
Mathilde Aggebo, fagleder
UDPEGET AF NATIONALMUSEET
Camilla Mordhorst, vicedirektør
UDPEGET AF DESIGNMUSEETS VENNER
Grete Thrane, advokat og mag.art.
Jeppe Skadhauge, advokat
Johan Adam Linneballe, direktør
Nina Melchior, cand.jur.
Nina Linde
MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER
Christian Holmsted Olesen, udstillingsog samlingschef
Marie Louw Käszner, teamleder

MEDARBEJDERE 2017
DIREKTION
Anne-Louise Sommer, museumsdirektør
UDSTILLINGER OG SAMLINGER
Christian Holmsted Olesen, udstillingsog samlingschef
Anne Cathrine Wolsgaard Iversen,
museumsinspektør, tiltrådt 1/6 2017
Kirsten Toftegaard, museumsinspektør

Mette Krøyer Madsen, studentermedarbejder
Peniila Anastasia Laviolette, registrator, deltid
Pernille Stockmarr, museumsinspektør,
tiltrådt 15/8 2017
Peter Kristian Poulsen, registrator, deltid
Sidsel Vogdrup-Schmidt, projektleder
Ulla Houkjær, museumsinspektør
KOMMUNIKATION, FORMIDLING
OG UNDERVISNING
Nikolina Olsen-Rule, kommunikationschef
Alastair Halfhide, studentermedarbejder, deltid
Amine Skousgaard, underviser/omviser, deltid
tiltrådt 1/5 2017
Anders Eske Laurberg Hansen, underviser/omviser,
deltid, fratrådt 30/5
Anders Eske Laurberg Hansen, designformidler,
tiltrådt 1/6 2017
Ane Cornelia Pade, underviser/omviser, deltid,
tiltrådt 1/2 20017
Anja Stegger Sørensen, underviser/omviser, deltid,
barsel 1/12 2017
Anna Holm Pingel, underviser/omviser, deltid,
fratrådt 1/3 2017
Anna Sofie Mørch Bendixen, underviser/omviser,
deltid, tiltrådt 1/5 2017
Anne Kathrine Eckhardt, underviser/omviser/
bookingansvarlig, deltid
Anne-Sofie Rump, barselsvikar, undervisnings- og
udviklingsansvarlig, stillingen er samfinansieret
med Skoletjenesten, Københavns Kommune,
fra 1/3 2017
Emilie Vorre Strømstad, underviser/omviser, deltid,
tiltrådt 1/12 2017
Emma Malene Rix Tversted, underviser/omviser,
deltid, fratrådt 1/12 2017
Gitte Egholm Kopenhagen, undervisningsassistent, deltid
Jasper Vangsgaard, underviser/omviser, deltid,
tiltrådt 1/5 2017
Josefine Præstekjær, underviser/omviser, deltid,
tiltrådt 1/12 2017
Kirsten Rotbøll Lassen, underviser og
projektansvarlig for Designskolen for børn, unge
og voksne
Kristoffer Koefoed-Hansen, omviser, deltid
Laura Elkjær, undervisnings- og udviklingsansvarlig,
stillingen er samfinansieret med Skoletjenesten,
Københavns Kommune, barsel 1/3
Line Glavind, event- og marketingkoordinator,
barsel 1/12 2017
Marie Lytken Laursen, underviser/omviser, deltid
Nathalie Türck Østergaard, underviser/omviser,
deltid, tiltrådt 1/2 2017
Stine Marie Haarløv, underviser/omviser, deltid
PUBLIKUMSTEAM
Kristian Rise, udviklingschef
Marie Louw Käszner, teamleder
Anna Daugbjerg Lassen, deltid, tiltrådt 1/8 2017
Anna Holm Pingel, deltid, tiltrådt 1/6 2017
Anna Vejen Durán, deltid, tiltrådt 1/1 2017
Anne-Marie Gregersen, deltid, fratrådt 1/3 2017
Camilla Bast Nielsen, deltid, tiltrådt 1/5 2017
Clara Brink Møller, deltid, fratrådt 1/3 2017
Emma Langkilde Vammen, deltid, tiltrådt 1/4 2017
Emilie Helene Holm, deltid, 1/5 – 31/8 2017
Frederikke Katchen, deltid
Gustav Ravn Berg, deltid, tiltrådt 1/5 2017
Josefine Pei Christensen, deltid, tiltrådt 1/9 2017
Jonas Nørregaard Bruun, deltid
Karen Juul Sørensen, deltid
Katrine Nilsen, deltid

Kenn Roy Rasmussen, deltid
Lea Høyrup Nedergaard, deltid
Lena Nicolajsen, deltid
Lene Schack, deltid
Lene Søby Steffen, 1/9-31/10 2017
Lykke Andersen
Mads Bengtsson
Marianne Dupont, deltid, tiltrådt 1/5 2017
Mathias Kobberrød Rasmussen, deltid, tiltrådt 1/9 2017
Michael Ehlers Pedersen
Mine Anne Sofie Neumann, deltid
Nina Gry Myschetsky, deltid, tiltrådt 1/9 2017
Oskar Emil Breindahl, deltid
Sarah Munk Beilin, deltid, tiltrådt 1/1 2017
Sille Westphal Rasmussen, deltid, 1/6-30/9 2017
Sofie Nissen Knudsen, deltid, tiltrådt 1/6 2017
Søren Nordhausen, deltid
Tania Næser Olsen, deltid, fratrådt 31/8 2017
Tina Folkersen, deltid
Torkell Ingvarsson, deltid
Trine Munk Jensen, deltid
MUSEUMSBUTIK
Kristian Rise, udviklingschef
Ann-Christine Rørvang, daglig leder
Simone Mary Jensen, butiksassistent
BIBLIOTEK, ARKIV FOR DANSK DESIGN &
PLAKATSAMLINGEN SAMT FORSKNING
Lars Dybdahl, biblioteks- og forskningschef
Anja Lollesgaard, bibliotekar
Nils Frederiksen, bibliotekar
Astrid Hunov, bibliotekar, tiltrådt 1/12 2017
Peter Querling Jacobsen, biblioteksbetjent
Sara Fruelund, bibliotekar
Anne Kristine Skjelbo, Furnitureindex, deltid
Christine Rosenlund, registrator
DRIFT
Allan Peter Kulsø Larsen, driftschef
Boris Hagelskjær Jensen, museumshåndværker
Tom Lorenzen, museumshåndværker
Camilla Thorsen Vilslev, museumshåndværker
SIKRING OG SIKKERHED
Thomas Bakke, sikrings- og sikkerhedschef,
rådighedsvagt
Boris Hagelskjær Jensen, museumshåndværker,
rådighedsvagt
Michael Ehlers Pedersen, museumsvært,rådighedsvagt
ADMINISTRATION
Henriette Falkenberg, direktionssekretær, HR-ansvarlig
Mathilde Østerbye, piccoline, tiltrådt 1/9 2017
ØKONOMI
Poul-Erik Mortensen, regnskabschef
Jette Nedergaard, bogholder
FRIVILLIGE
Anni Bloch, tekstilsamlingen
Jytte Johansen, biblioteket
Margrethe Spanggaard, tekstilsamlingen
Sasha Kirstine Andersen, udstillinger og samlinger
Ulla Lund Petersen, biblioteket
VIRKSOMHEDSPRAKTIK/JOBPRØVNING
Året igennem har vi haft fornøjelsen af et mindre
antal praktikanter i virksomhedspraktik, arbejdsprøvning og lign. forløb, praktikanter fra de højere
uddannelsesinstitutioner samt erhvervspraktikanter fra 9. klasse.

DET SKAL DU SE I 2018
ANNE-LOUISES 5 ANBEFALINGER
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5 ting jeg glæder mig særligt til i 2018
NY PLADS – FORNYET VELKOMST
TIL EN VERDEN AF DESIGN
I 2018 vil der være byggerod i den helt store stil foran
museet. For i det sene efterår har vi den store fornøjelse
at genåbne og indvie en smuk omlægning af pladsen foran museet og en restaurering og nyhugning af pladsens
sandstensport og monumentaludsmykning. Vi arbejder
på at skabe en helt ny måde at byde byen og vores mange gæster velkommen på, og nu kan vi realisere denne
del af vores bygningsmæssige drøm via en generøs
donation fra Annie & Otto Johs. Detlefs' Fonde, OJD.
COBE arbejder på et smukt og fornyende projekt, der vil
øge tilgængeligheden og give en dejlig udecafé og et nyt
billet- og butiksområde – mens vi giver et helt nyt gratis
udendørs udstillingsrum og et unikt byrum tilbage til
byen og til vores mange besøgende fra hele verden.

UHMMMM ... CREME DE LA CREME
I marts åbner vi særudstillingen ”Creme de la Creme”
med et udvalg af de største mesterværker fra samlingerne. Der er tale om kunstværker i absolut særklasse, der
sjældent, eller aldrig, har været vist. Det bliver en sansemættet tur igennem gobeliner af Matisse og Léger, keramik af Paul Gauguin, Jorn og Corneille, glas af Emilie
Gallé, plakater af Toulouse-Lautrec, sølv af Johan Rohde
& Georg Jensen, smykker af Lalique, og meget mere.
Det bliver exceptionelt!
CENTURY OF THE CHILD: NORDIC DESIGN
FOR CHILDREN 1900 TO TODAY
”Barnets Århundrede” var en stor publikumssucces her
på museet i 2015. Udstillingen har siden været på rejse
til Helsinki, Reykjavik og Berlin – og jeg glæder mig virkelig, ja som et lille barn, til at se den i en ny version, der
åbner marts 2018 på V&A i London.
JAZZFESTIVAL I GRØNNEGÅRDEN
Nogen vil kende vores museumshave fra Grønnegårds
Teateret, der hvert år spiller under åben sommerhimmel.
Men i år danner den også ramme om Copenhagen Jazz-festival, når vi inviterer indenfor til jazzdage 6. - 15. juli 2018.
Vores café disker op og der bliver fantastisk stemning.

Ny plads foran museet står færdig ultimo 2018

DESIGN X CHANGE – DESIGNMUSEET
I CENTRUM FOR ”GØR-DET-SELVBÆREDYGTIGHED”
I 2018 indtager vi igen haven med Design X Change.
Med markedet samler vi aktører, der tager bæredygtighed og genbrug alvorligt. Kom og giv dine gamle jeans
nyt liv eller mød internationale virksomheder, der viser,
hvordan de anvender resurser på miljøvenlige måder.
Og børn, unge og voksne kan glæde sig til at prøve kræfter med eget design af genbrugsmaterialer i de mange
åbne workshops. For godt design sikrer nemlig også, at
vi kan bruge vores ting i lang tid og får lyst til at reparere
dem - i stedet for at smide dem væk.
Så kort sagt: Kom og vær med i 2018! Designmuseum
Danmark skal opleves som en fantastisk gave til alle, der
vil vide mere om design samt intelligente former og processer, der skal gøre os alle sammen klar til fremtiden.
Alt det tilbyder vi i samarbejde med verden omkring os,
fremsynede fonde og seje samarbejdspartnere!
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PREFACE
DESIGN IS BEING SHARED
LIKE NEVER BEFORE
“We share design, and design is relevant
for everyone", so we wrote in our Strategy
2017-2020. But who actually visits
Designmuseum Danmark? The good news
is, visitors are stampeding through our
doors: in the past six years their numbers
have increased by almost 500%. That makes
us happy, because the essence of our daily
work is to share design with everybody.
In 2017 we had almost 290,000 visitors. Four out of five
were tourists. People from all over the world came to
learn more about design and Danish culture. There is a
special flow and life in the museum when people from
all nationalities immerse themselves in the collections
and exchange ideas in many languages. Many of our
visitors are young: more than half are under 30 years
old. That is an exceptionally high percentage, but it
might have something to do with the fact that we offer
free entry for all students and for everyone 26 and
under. We’ve done that for the past 5 years.
In this annual report we are trying something new. In
addition to showing the year’s numbers in “kroner and
øre”, objects and publications, we will also show our social bottom line in an easy-to-understand visual format.
All the things that we do that don’t relate to our main
business, but make us thankful that we can give something back to society. That we can give free entrance to
new generations, that we can share our knowledge and
experiences widely and generously, or that we can open
our collections and design workshop for child asylum
seekers when we are closed on Mondays and the museum is quiet and peaceful.
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We were founded in 1890 as a museum to focus on
lifelong learning for industry people to craftsmen, designers, and artisans. And ordinary citizens too, who
were to be both introduced to and educated in the field
– or as it was formulated in 1890, “to spread increased
awareness and generate interest in the applied arts
among the population.”
We’ve been doing that for almost 128 years. And it’s
going well. We received an unambiguous appreciation of
our wide, inclusive approach – with its focus on learning
and knowledge sharing – when we received the prestigious DASA Award in September 2017. This award is
handed out by the European Museum Academy and is
popularly known as the museum industry’s Oscar.
So yes. We notice that in many ways things are looking
bright, and that we’re creating relevance in our design
communication. This has helped ensure us a place in a
global league, and in 2017 we were noted as one of
the Top 8 world design museums along with the very
biggest players. But this was because we were able to
stand on the shoulders of the amazing Danish design
tradition and because we are sharing a collection that
is in many ways world-class.
Thank you to everyone who is supporting us in various
ways – and making this all possible!
Anne-Louise Sommer, Museum Director
& Stig Andersen, Chairman

NEW IN – OUR COLLECTIONS 2017

418
143
706
510

NEW ACQUISITIONS IN OUR
OBJECT COLLECTIONS

NEW POSTERS IN THE
POSTER COLLECTION

Sharing design at the Culture Night 2017: Bringing craftsmanship, hands-on
workshops and even a wood in to the museum

NEW BOOKS & PERIODICALS
IN THE LIBRARY

NEW TOPICS IN THE ARCHIVE
FOR DANISH DESIGN

OUR VISITORS
NEW RECORD
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26 %

289.869

THERE WERE 26% MORE VISITORS TO DESIGNMUSEUM
DENMARK’S EXHIBITS AND KNOWLEDGE CENTRES IN
2017 COMPARED TO 2016.

VISITS BY CHILDREN AND ADULTS SET
A NEW VISITOR RECORD IN 2017

SENIORS
21.848

SCHOOLS*
GROUP VISITS
7.496
8.403
EVENTS
15.011

STUDENTS*
32.468

LIBRARY VISITS*
7.619
VISITS TO OUR SHOP, CAFÉ
AND MUSEUM GARDEN*
15.762

UNDER AGE 26*
22.250

CHILDREN*
12.365

50 %
HALF OF OUR GUESTS ARE
YOUNGER THAN 30

TOP 5

*FREE ADMISSION
229.179

ADULTS
146.647

DESIGNMUSEUM DANMARK IS ONE OF
THE TOP 5 MOST VISITED MUSEUMS IN
COPENHAGEN.

289.869

172.459
132.023

DEVELOPMENT IN
VISITOR NUMBERS
2011-2017

82.508

94.689

63.123

There is a significant audience for
design – and it is growing from
year to year.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

FACTS AND FIGURES
OUR SOCIAL IMPACT

DESIGN IS FOR EVERYONE
We believe design is for everyone –
and for both adults and children. We
have partnerships with local primary schools, kindergartens, and a Red
Cross school for unaccompanied
refugee children

7000 M2 HISTORICALLY
LISTED BUILDING COMPLEX
Frederiksstaden, the neighbourhood
around Designmuseum Danmark, is
on the “bubble list” for UNESCO’s
World Heritage List. With help from
funds and from our own resources,
we are renovating and renewing
our historic museum building so
this home for Danish design can be
passed on to the next generation.

SUPPORT THE DESIGN
OF THE FUTURE
Donations from individuals of around
200 DKK each allowed us to develop
new open educational resources in
2017. The resources will shared online and be integrated in our design
workshop, for the benefit of children
and everyone who loves design.

FREE ADMISSION FOR THE
NEXT GENERATIONS
We are the only Danish museum
that offers free entry to everyone
under age 26 – not just students.
We believe that craftspeople,
people without an education, and
anyone with a healthy sense of curiosity can learn a lot from design.

ATTRACTING TOURISTS
TO DENMARK
In 2017, 80% of Designmuseum
Danmark’s visitors came from outside of the country. A new survey
by the tourism+culture lab shows
that these tourists are dedicated
and plan their visit before they leave
home. Design and architecture are
high on tourists’ checklists when
they visit Denmark.

COLLECTIONS FOR
THE FUTURE
We are the design memory for all
of Denmark. With our collections,
library, and archives, we are a powerhouse of inspiration that new generations can draw from. We collect,
register, preserve, communicate,
and research, so design can continue to create value for the future.
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DESIGN IN YOUR HANDS
Thousands of children and adults
took part in courses at our design
workshop. Stop by the open, free
workshops every Sunday. We also
offer free tours of our collections
every Wednesday and Sunday in
both Danish and English.

DESIGN SHOULD BE SHARED
Our museum provides the framework
for events, concerts, parties, open air
theatre in the museum garden, small
and large dining experiences, and an
annual market for sustainable design.

WE GIVE BACK
Every krone we earn from our exhibitions, shop and venue rental is
re-invested in our work. Thank you
for your support!

OUR ECONOMY
2011-2017

31
ENG

59,9 mio.
29,5 mio.
52,2 mio.
7,9 mio.
46,7 mio.
6,0 mio.

42,3 mio. 42,6 mio.
17,4 mio.
PROJECT
FUNDING

40,5 mio.

17,2 mio.

37,5 mio.

3,9 mio.

11,2 mio.

20,9 mio.

29 mio.
25,2 mio.

14,7 mio.
OWN,
GENERATED
REVENUE

9,8 mio.

9,1 mio.

9,7 mio.

PUBLIC
FUNDING

16,5 mio.

15,7 mio.

15,7 mio.

15,8 mio.

15,7 mio.

15,5 mio.

15,3 mio.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011

