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FORORD
REKORDÅR – VI DELER OG
INSPIRERER GENNEM DESIGN

2019 blev året, hvor visionen om, at design skal deles, for alvor er blevet en
integreret del af alle museets tiltag. Museumspladsen, der med sine skiftende
gratis udstillinger kickstartede ‘design skal deles’ visionen, er i 2019 blevet
hædret med Naturstensprisen.
Derudover, har 2019 i særdeleshed stået i Bauhaus-skolens tegn, da vi
fejrede 100-året for design- og arkitektskolen med særudstillingen Bauhaus
#itsalldesign. Hertil er vi nået bredt ud med vores mange aktiviteter og stærke
læringsprofil og året har også budt på eksponering i bedste sendetid, da vi
indgik i programserien Danmarks Næste Klassiker på DR og efterfølgende
udstillede de unge designtalenters møbler på museet.
Alt i alt, et mindeværdigt år for vores museum, der slog sin egen besøgsrekord
med over 300.000 mennesker i 2019.
04

BAUHAUS #ITSALLDESIGN
Årets store særudstilling var Bauhaus #itsalldesign,
som vi viste i samarbejde med Vitra Designmuseum
og Bundeskunsthalle Bonn. Udstillingen markerede
100-året for grundlæggelsen af den mest indflydelsesrige design-, kunst- og arkitektskole: Bauhaus i Weimar,
Dessau og Berlin. Udstillingens genstande spændte fra
møbeldesign, fotografier, grafisk design og arkitekturmodeller til pædagogiske studieprojekter, farvelære samt
hverdagsdesign og viste derigennem en bred vifte af manifestationer, der både spejlede bredden i vores indsamlingsområde og i det 20. århundredes formgivningskultur.
Med tydelighed viste udstillingen, hvordan design,
kunst og arkitektur under de rette omstændigheder kan
forløse transformative potentialer, der alle bidrager til at
løfte sociale udfordringer og skabe rammer for en markant forbedret livssituation for de mange. Lige netop her
ligger en stor skønhed og værdi i design.
Som noget nyt fik vi mulighed for at integrere et arbejdende værksted som del af selve udstillingen. Her kunne
vores gæster arbejde hands-on med gode materialer og
i direkte forlængelse af Bauhaus-skolens kunstnerisk-
pædagogiske principper. Værkstedet var populært hos
alle aldersgrupper samt som del af vores tilbud til skolebørn. Gæsterne kunne gøre brug af værkstedet på egen
hånd eller støttet af vores dygtige undervisere og perspek
tiveret gennem mange forskellige temaer.
MUSEUMSPLADSEN
HÆDRET MED PRIS
I efteråret modtog vi Naturstensprisen 2019, der uddeles
af Dansk Byggeri og Stenhuggerlauget. Prisen blev tildelt
vores smukt renoverede museumsplads ud mod Bredgade,
som vi kunne indvie lige før årsskiftet 2018/2019. I moti
vationen blev museets placering, som en aktiv spiller i
formidlingen af den danske byggede kulturarvs betydning,
fremhævet. En indsats der finder sted med stor respekt for
stenhuggerfaget og de håndværksmæssige kvaliteter.
For os er det en særlig glæde at modtage den aner
kendelse. Vi er os meget bevidst, at vi med en beliggen
hed i Frederiksstaden er omgivet af landets fineste bygningskultur. At værne om den, og udvikle den, står centralt
i vores samlede bygningsudviklingsprojekt, hvor vi over
de kommende år, med uvurderlig støtte fra fondene, vil
transformere bygningerne og rummet mellem husene
nænsomt og med sans for de bærende fredningsværdier.
Vi ser frem til at sætte synlige aftryk i byens rum til gavn
og glæde for ikke bare museets gæster, men også byens
borgere og besøgende i København fra ind- og udland.
FONDE GÅR SAMMEN OM AT LØFTE
OMFATTENDE RESTAURERING
En generøs donation fra A. P. Møllers Almene Fond i slut
ningen af 2019 gør det muligt for museet at restaurere
og nyhugge resten af sandstensarbejderne på matriklen.
Og Augustinusfonden, Aage og Johanne Louis-Hansens
Fond samt C. L. Davids Fond og Samling har ved en
fælles indsats bidraget med substantielle bevillinger, der
bringer drømme og visioner om store forandringer inden
for rækkevidde.

LÆRING OG OUTREACH
Med vores stærke læringsprofil når vi bredt ud. Og 2019
var ingen undtagelse. Her indgik vi bl.a. i et stort nation
alt projekt, Legekunst, der skal sikre, at flest mulige
børnehavebørn møder kunst og kultur i deres hverdag.
Designmuseet skal, sammen med pædagoger og institutioner, samskabe forløb, der samler erfaring og viden om
hvad kunst, kultur og æstetiske lærerprocesser betyder i
børns leg og dannelse.
Siden flygtningekrisen brød ud i 2015, har vi i vores
outreach-enhed haft fokus på at række ud til nye målgrupper, som ikke normalt ville komme på museet. I 2019
fik vi med en privat donation mulighed for at styrke vores
sociale profil med et treårigt projekt ”Jeg kan skabe”.
Her vil vi de kommende år, i tæt samarbejde med følgeforsker og andre eksperter, udvikle særlige læringsforløb
målrettet sårbare unge.
Også på eventfronten, har vi haft fuldt blus på – fra
Bauhaus-gymnastik i Grønnegården til vores store årlige
begivenhed om bæredygtigt design, Design X Change,
i maj måned, og julemarkedet, som vi arrangerer i samarbejde med Danske Kunsthåndværkere & Designere.
Sidstnævnte havde i 2019 et rekordstort besøgstal med
over 10.000 gæster, der spredte julestemning i hele
museet.
DANSK DESIGN I
BEDSTE SENDETID
Året bragte også dansk design ind i alle de danske
hjem med DR1’s programsatsning, ”Danmarks Næste
Klassiker”. Over 6 programmer dystede 5 unge danske
designtalenter om, hvem der kunne skabe Danmarks
næste klassiker. Museet blev flot eksponeret i programmet – ikke mindst via museumsdirektørens medvirken
som den ene af to dommere. Og i samarbejdet med DR
kunne vi tilbyde vores gæster at opleve alle møblerne live,
da de blev vist i en stor særudstilling hen over sommeren
2019. Udstillingen viste sig at være yderst populær og
bragte endnu flere danskere ind på museet.
AF HJERTET TAK
Også i 2019 har vi været privilegeret at se fremgang og
udvikling på Designmuseum Danmark. Vi har haft det
højeste besøgstal nogensinde: Flere end 310.000 gæster
har løst billetter til udstillinger og aktiviteter på museet.
Og uden de mange gæster, samarbejdspartnere og generøse fonde var intet af dette muligt. Og uden engagerede
medarbejdere, repræsentantskab og bestyrelse ville der
ikke være noget museum. Af hjertet 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

310.192

Unge 18-25 år
27.846

BESØGSTAL 2019

Seniorer 65+
26.070

Børn 0-17 år
15.792

Voksne
164.090
Studerende
33.693

Grupper: Skoler
10.655
Grupper: Privat
7.447

Events
17.133
Besøg i bibliotek & arkiv
6.610
Designværkstedet
familieværksted
856

310.192
289.869

VÆKST I
BESØGSTAL
Vi har i de senere år oplevet en
markant stigning i interessen
for museet som indgang til store
designoplevelser i Danmark

279.060

229.179

172.459
132.023

82.508

94.689

63.123
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ÅRETS HØJDEPUNKTER
UDSTILLINGER OG AKTIVITETER

SÆRUDSTILLINGER
● Bauhaus #itsalldesign
● Danmarks Næste Klassiker
● Creme de la creme
● Matters –
Rethinking Materials

PERMANENTE UDSTILLINGER
● Dansk Design Nu
● The Danish Chair –
An International Affair
● Det 20. Århundrede og
Porcelænssamlingen
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01
03
01
46
259
2.620

MINDRE SPOT-UDSTILLINGER
● Bøger om Bauhaus
● Flexibility
● Nordiske stole

Nyåbnede
særudstillinger

Udendørs og helt gratis
udstilling nyåbnede på
museumspladsen

Mindre spot-udstillinger
åbnede med aktuelle temaer

Stor open air bæredygtigheds
event – Design X Change – samler
feltet i og omkring museumshaven
Grønnegården
Events satte design
på dagsordenen

Grupper gik på
udforskning med vores
private guidede ture
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Børn og voksne var med
på vores gratis guidede
aften- og weekendture
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100-ÅRET FOR BAUHAUS
BAUHAUS #ITSALLDESIGN

Designmuseum Danmark deltog i den
internationale fejring af 100-året for
Bauhaus-skolen med den store særudstilling ’Bauhaus #itsalldesign’ udviklet
af Vitra Design Museum og The Art and
Exhibition Hall of the Federal Republic
of Germany (Bundeskunsthalle).
Hvad gør en skole, der opstod for over 100 år siden,
relevant i dag? Det var et af de ledende spørgsmål, som
museets gæster kunne blive klogere på i udstillingen,
hvor man kunne opleve alle aspekter af skolens aktiviteter, dens indflydelse og relevans. Og ved at vise, hvordan
nogle af nutidens store designere har videreført arven
fra Bauhaus-skolen, dens designmetoder og visioner,
blev historien bragt ind i et nutidigt perspektiv.
Udstillingen lagde særlig vægt på Bauhaus-skolens
interesse for sociale forhold, eksperimenter og processer og på Bauhaus-designtænkningens tilstedeværelse
i alle aspekter af vor tids designsamfund. Design, der
skaber rammer for liv.
I forlængelse af Bauhaus-udstillingen viste
Designmuseum Danmark en egenproduceret udstilling
’Bauhaus – Danish Design’, hvor forskelle og ligheder
mellem to af designhistoriens centrale, internationale
strømninger mødtes. Og museets gæster fik mulighed
for selv at prøve kræfter med skolens metoder i et stort
specialindrettet Bauhaus-værksted med fokus på form,
farve og bevægelse.
BAUHAUS FAKTA
● Bauhaus-skolen eksisterede i 14 år. Den blev stiftet i
1919 i Weimar i Tyskland, hvorefter den i 1925 rykkede
til Dessau og i 1932 til Berlin, hvor den blev lukket af
nazisterne i 1933.
● Hjertet i skolen var de mange værksteder, hvor eleverne blev opmuntret til at eksperimentere med nye
designprocesser og skabe løsninger, der havde et
samfundsmæssigt og socialt sigte, snarere end blot
at skabe smukke objekter.
● Skolens stifter, den tyske arkitekt Walter Gropius,
formulerede sine visioner for skolen i et manifest i
1919. Manifestets forside prydes af en middelalderlig
katedral, der symboliserer treenigheden af arkitektur,
billedkunst og skulptur som ligeværdige kunstarter,

●

●
●

der i sameksistens med godt håndværk skulle danne
grundlaget for en ny kunst- og samfundsform.
Efter Walter Gropius overtog den schweiziske arkitekt
Hannes Meyer i 1928 direktørstolen. I 1930’erne blev
han afløst af den tyske arkitekt Ludwig Mies van der
Rohe, der er kendt for sin minimalistiske arkitektur
i glas og stål, som Barcelonapavillonen (1929) er et
godt eksempel på.
I hele 2019 fejredes hundredeåret for Bauhaus-skolens
stiftelse med en række aktiviteter verden over.
Læs mere på www.bauhaus100.de.
På Designmuseum Danmark kunne man i udstillingsperioden bl.a. deltage i en række Bauhaus-inspirerede
events, som omfattede teater, talks, morgengymna
stik, folkekøkken og ikke mindst de særlige
Bauhaus-værksteder.

SPONSORER OG
SAMARBEJDSPARTNERE
● Udstillingens globale hovedsponsorer er
Hugo Boss og Mercedes-Benz.
● Og den er yderligere støttet af Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst BadenWürttemberg og Ikea Stiftung.
I DANMARK ER
UDSTILLINGEN STØTTET AF
● Konsul George Jorck & hustru Emma Jorcks Fond
● Knud Højgaards Fond
● Gangstedfonden
● Lemvigh-Müller Fonden
BAUHAUS-VÆRKSTED
Sportgoodsfonden
THONET
Arctic Paper
AV Form
Brandfactory

●
●
●
●
●
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STORT BAUHAUS-VÆRKSTED
GAV RUM TIL KREATIV FORDYBELSE

Museet fik med generøs støtte fra Sportgoodsfonden mulighed for at
etablere et stort Bauhaus-værksted i forbindelse med udstillingen Bauhaus
#itsalldesign. I værkstedet kunne museets mange besøgende prøve kræfter
med nogle af de værkstedsmetoder, som skolen er kendt for med fokus på
farve, form og bevægelse.
Værkstedet var kernen i Bauhaus-skolen. Det var her
eleverne, eksperimenterede med materialer og teknikker,
og det var her helt nye idéer blev afprøvet. I museets 90m2
store Bauhaus-værksted, placeret centralt i udstillingen,
fik alle gæster – fra turister til skoleelever – lov at prøve
kræfter med nogle af skolens pædagogiske og kunstneriske metoder med fokus på farve, form og bevægelse.
Man kunne bl.a. lade sig inspirere af Wassily Kandinsky
og Johannes Ittens farvelære, Oskar Schlemmers
geometriske teaterkostumer og Josef Albers
papirfolde-teknikker.
Bauhaus-værkstedet gav ikke alene gæsterne et
kreativt pusterum, det var også en måde at teste nye
12

formidlingsformater på, hvor fordybelse, kreativitet
og sanselighed var i højsædet. Design er et emne, der
kalder på interaktion. Og tendenserne i museets egne
publikumsundersøgelser viser, at vores gæster er glade
for at kunne interagere og deltage aktivt som en del
af museumsoplevelsen. Det ønske blev indfriet med
Bauhaus-værkstedet.
Under udstillingsperioden kunne publikum også
deltage i en række særarrangementer og events – fra
Bauhaus-gymnastik i Grønnegården til dukketeater opført af anerkendte dukkeførere, til kreative aften-events,
hvor gæster selv kunne skabe egne unika-værker, under
ledelse af unge danske designere.

03

Øverst: Bauhaus-værkstedet.
Foto af Pernille Klemp.
Højre: I forlængelse af Bauhausudstillingen kuraterede museet en
mindre sektion om Bauhaus-skolens
indflydelse på dansk design. Foto af
Pernille Klemp.
Venstre: Bauhaus-værkstedet.
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I efteråret 2019 introducerede museet, Tingene Taler,
som et nyt og levende formidlingskoncept, hvor
gæster kunne komme og høre museets medarbejdere
14
fortælle om udvalgte genstande.
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DANSK DESIGN I
BEDSTE SENDETID

Vinder af børnemøbel, Rikke Frost

Vinder af lænestol, Janus Larsen

Vinder af lampe, Isabel Ahm

Vinder af sofa, Rikke Frost

Vinder af spisebord, Rasmus B. Fex

Vinder af spisebordsstol, Kasper Thorup

Børnemøbel, Isabel Ahm

Spisebordsstol, Rasmus B. Fex

I 2019 kunne publikum komme bagom DR’s anmelderroste program,
’Danmarks Næste Klassiker’ i en stor særudstilling af samme navn.
Museets samarbejde med DR om at levendegøre det
populære TV-program Danmarks Næste Klassiker fik ikke
alene dansk design, men også hele processen omkring
det at skabe et møbel, på danskeres læber.
Museumsdirektør Anne-Louise Sommer udgjorde,
sammen med den anerkendte møbeldesigner Kasper
Salto, den ene del af programmets dommerpanel.
Sammen udfordrede de fem unge designtalenter, der
igennem 6 afsnit prøvede kræfter med både lænestolen, spisebordet, sofaen, lampen, børnemøblet og
spisebordsstolen.
På udstillingen kunne publikum komme helt tæt på de
i alt 30 møbler, skabt af de unge designere. Ved at vise
møblerne, sammen med små filmklip og andet skitsemateriale, side om side med de ”gamle” klassikere i museets

Foto af Per Arnesen
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udstilling af møbeldesign i det 20. århundrede, var formålet at få publikum til at reflektere over, hvad det kræver at
skabe en møbelklassiker og hvad der er væsentligt, når
fremtidens design skal skabes.
I programmets sidste afsnit blev Rikke Frosts vindermøbel, i kategorien ”børnemøbel”, kåret som Danmarks
næste klassiker. Dommerne fremhæver i deres udtalelse
at møblet ”appellerer til børns bevægelse, legelyst og
fantasi”. Samtidig sender det et stærkt signal om, at godt
design til børn er vigtigt og skal prioriteres – ”specielt
i en tid hvor skærme har overtaget en stor del af legen,
bliver bevægelse vigtigt. Det er vores børn, der bærer
fremtiden,” slutter dommerpanelet.
Udstillingen blev vist fra den 06.04 – 01.09.2019.

OM PROGRAMMET
DANMARKS NÆSTE
KLASSIKER PÅ DR1
● Vært:
Mette Bluhme Rieck
● Dommere:
Anne-Louise Sommer
& Kasper Salto
● Designere: Janus
Larsen, Isabel Ahm,
Rasmus B. Fex, Kasper
Thorup & Rikke Frost
● Produktion: Monday
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FEM NORDISKE DESIGNERE
INDTAGER MUSEETS FORPLADS

Designmuseum Danmark og CHART
præsenterede i samarbejde udstillingen Matters – Rethinking Materials.
Udstillingen viste fem unge nordiske
designeres bud på, hvordan man
kan nytænke brugen af materialer i
designprocessen.
Matters viste, hvordan fem nordiske designere på
forskellig vis arbejder med at nytænke måden, hvorpå
materialer kan påvirke fremtidens designkoncepter og
processer i en mere bæredygtig retning. Der er både
tale om syntetiske og organiske materialer. Udstillingen
er en del af CHARTs Curio-initiativ og er udviklet i tæt
samarbejde med Designmuseum Danmark. Og den er
kurateret af leder ved Domus Academy i Milano, Line
Ulrika Christiansen, i samarbejde med museumsinspektør ved Designmuseum Danmark, Pernille Stockmarr.
Matters – Rethinking Materials blev vist i Designmuseum
Danmarks nye udendørs udstillingsmontre på Museums
pladsen, Bredgade 68, fra 28.08.19.

SARAH VAJIRA
LINDSTRÖM
Unidentified Objects,
2019 (NO/SE)
Mixed materials
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1

2

ANTREI
HARTIKAINEN
Seitikki, 2019 (FI)
Wood and metal

3

4
5
KAJSA WILLNER
Polarized Portraits,
2019 (SE)
Polarized Filters,
disposable plastic,
acrylic, LED

KATHRINE
BARBRO
BENDIXEN
Inside Out,
2019 (DK)
Cow intestines,
LED Light

STIAN
KORNTVED RUUD
Clock #2, 2019 (NO)
Metal, wood and
electronics
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"2019 blev året, der for alvor aktiverede vores vision:
design skal deles. Og det skete i alle museets tiltag ikke
mindst museumspladsen, der kickstartede ambitionen
om at dele, frit og i øjenhøjde. Pladsen fik i 2019 endnu
en fornem anerkendelse med Stenhuggerlaugets
Naturstenspris."
Anne-Louise Sommer, museumsdirektør
&
20Stig Andersen, formand, Designmuseum Danmark
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HIGHLIGHTS
LÆRING, EVENTS OG FORMIDLING

PARTNERSKABER MED SKOLER
Museets Skoletjeneste indgik i 2019 en række partnerskaber med skoler og kommuner. Partnerskaberne inkluderer som oftest længerevarende forløb, hvor de samme
klasser/elever kommer flere gange og sikrer kontinuitet
og mulighed for fordybelse.
DET KGL. VAJSENHUS:
DEN INNOVATIVE PROJEKTOPGAVE
FOR 7. - 9. KLASSETRIN
Gennem partnerskabet med Det Kgl. Vajsenhus har museet udviklet et forløb, der med afsæt i design-thinking
gør det muligt at arbejde struktureret, innovativ og praksisfagligt med projektopgaver. Fra skolens side ønskede
man at kvalificere elevernes kreative tilgang til projektopgaven ved at arbejde mere målrettet med idégenerering og produktudvikling samt at lade produktet spille
en mere aktiv rolle i projektfremlæggelsen. Fra museets
side var idéen at udvikle et undervisningsforløb, hvor
designprocesser og designthinking kunne anvendes i en
tværfaglig kontekst, og som også kunne afvikles på den
enkelte skole.
Resultatet blev et forløb i 3 trin, hvor metoder og
processer er gennemgående på alle tre trin, mens det
faglige indhold afspejler en progression fra et trin til det
næste.
ØVRIGE PARTNERSKABER
● Skolen på Islands Brygge
● Frederiksberg Kommune
DESIGNPROCESSER OG HISTORISK
HÅNDVÆRK – ET TVÆRMUSEALT
SAMARBEJDE
Sammen med Vikingeskibsmuseet i Roskilde afholdte
Designmuseum Danmark i efteråret et 2-dages inspirationskursus for lærere, der underviser i det relativt nye
fag håndværk og design og som gerne vil binde disse
elementer endnu tættere sammen.
Med museernes forskellige faglige bidrag til det fælles tema om formgivning, metoder og processer, satte
vi fagets og dets kompetenceområder på spil i et krydsfelt mellem casebaseret designtænkning og historiske
håndværksmetoder. Kurset bestod bl.a. af workshops
baseret på en praksisfaglig tilgang til idégenerering og
konkret formgivning, hvor deltageren afprøvede metoder
fra designprocessen samt håndværksmæssige teknikker.
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LEGEKUNST
I efteråret 2019 blev museet en del af det 3-årige,
nationale projekt Legekunst, der skal sikre at flest
mulige børnehavebørn møder kunst og kultur i deres
hverdag. Legekunst bringer de yngste tættere på kunsten og kulturen og forsker i, hvad mødet med kunst,
kultur og æstetiske læreprocesser i hverdagen betyder
for børns leg og dannelse samt for de voksne omkring
dem. Legekunst er samskabende praksis i tæt samarbejde med pædagoguddannelsen og får således også
indflydelse på kommende pædagogers hverdag.
Til projektet er tilknyttet en følgeforsker fra DPU, der
vil dokumentere projektet, som taler direkte ind i museets målsætning om at få flere børnehavebørn på besøg.
DESIGNMUSEUM DANMARK I TAIWAN
I april 2019 deltog museet i en stor konference om
læring og formidling i Taipei, Taiwan. Her delte museets
kommunikationschef i to keynote oplæg erfaringer med
undervisning baseret på designtænkning og erfaringer
med publikumsinddragende værksteder og aktiviteter
med fokus på bæredygtigt design. På konferencen deltog internationale oplægsholdere, fra bl.a. Finland,
Japan og USA.
VORES LIVE SCENE & EVENTS
Med et stærkt eventprogram delte vi vores viden,
passion og engagement med mange tusinde deltagere
– fra talks om design og arkitektur i forbindelse med
Copenhagen Architecture Festival til internationale
konferencer. Designikonet Mads Nørgaard delte sin
fascination af Bauhaus med journalist og forfatter Lars
Hedebo. Der var Bauhaus-gymnastik i Grønnegården til
de morgenfriske og vi bød igen i år velkommen til mange
tusinde lokale under Design X Change, vores event hvor
alle kan blive inspireret til en mere grøn hverdag. Endelig
introducerede vi ved årets udgang et helt nyt levende
formidlingskoncept, Tingene Taler, hvor museets medarbejdere trak i vores flotte Vibskov-uniformer og fortalte
om en genstand i 10 min. Det blev velmodtaget af vores
gæster og vi har fortsat konceptet med succes.

03
75
856
269
6.809
42.931
Nye podcasts om
Dansk Design

Gik på museets
designskole

Deltog i vores åbne
søndags-værksteder

Skoleklasser – fra indskoling til
videregående uddannelser – modtog
undervisning i museets læringsenhed

Børn modtog undervisning
i museets læringsenhed

Børn og unge (18-25 år)
besøgte museet på egen
hånd eller med familie
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FORSKNING &
UDLÅNT TIL VERDEN

Foto: Nordic Design. Die Antwort aufs Bauhaus.

FORSKNING
Olesen, Christian Holmsted (2019).
”Dänischer Traditionalismus – Funk
tionalistischer als das Bauhaus?
Danish Traditionalism – More
Functionalist than the Bauhaus”,
In Hoffmann, Tobias (ed.). Nordic
Design – Die Antwort aufs Bauhaus.
Stuttgart, Arnoldsche. Pp. 142-204.
Stockmarr, Pernille (2019).
”Fællesskab anno 2019”/”Community
anno 2019” in Biennalen for kunsthåndværk og design 2019. København:
Danske Kunsthåndværkere og
Designere. Pp. 6-14.
Toftegaard, Kirsten (2019).
”Fashion in Denmark in the “Five
Dark Years””, chapter 8. In Taylor,
Lou and Marie McLoughlin (ed.),
Paris Fashion and World War Two –
Global Diffusion and Nazi Control.
London, Bloomsbury Visual Arts,
2019. Pp. 182-201.
PODCASTS
Stockmarr, Pernille (2019). Episode 1:
Kay Bojesen-aben - Danmarks mest
kendte abe. In Cortzen og Ikonerne,
Podium, 2019. 30 min.
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Stockmarr, Pernille (2019). Episode
5: Myren - Stolen der brød alle regler. In Cortzen og Ikonerne, Podium,
2019. 24. min.
AKTUELLE
FORSKNINGSOMRÅDER
Iversen, Anne Cathrine Wolsgaard
Nanna Ditzel og de halv-industrielle
sølvsmykker hun designede til den
moderne kvinde og som blev udviklet i tæt samarbejde med håndværkerne på Georg Jensen Sølvsmedje.
Til en kommende bogudgivelse og et
udstillingsrum om Nanna Ditzel på
museet 2021.
Stockmarr, Pernille
Design i alle skalaer – Dansk cykel
design og cykelkultur.
Til museets store særudstilling om
emnet i 2020-21 og den hertil knyttede bogudgivelse.
Toftegaard, Kirsten
Dansk tekstiltryk i det 20. århundrede med vægt på 1930-1960’erne
og stoftrykkeren Marie Gudme Leth.
Til en kommende bogudgivelse om
Marie Gudme Leth.

UDLÅNT TIL VERDEN
SAMLINGEN REJSER UD
Designmuseets samlinger er til for
forskningen og formidlingens skyld,
nationalt og internationalt. Hvert år
udlånes en række værker til store
og små udstillinger i Danmark og
udlandet. I 2019 var museets samlinger repræsenteret på 7 udstillinger
på danske museer og 8 udstillinger
internationalt med i alt 76 værker.
Designmuseet bidrog fx med værker
til Nivaagaards udstilling ”William
Morris. Al magt til skønheden” og til
Øregaard Museums ”Axel Salto”. Flere
af museets Toulouse-Lautrec-plakater
var med i MUDECs (Museo delle Culture, Milano) udstilling ”Impressionist
Dreams of the Far East”.
På Bröhan-Museum i Berlin
fejrede man 100-året for Bauhaus’
grundlæggelse med udstillingen
”Nordic Design. Die Antwort aufs
Bauhaus”. Designmuseet indgik et
fagligt samarbejde med BröhanMuseet og udlånte en række værker
til den store udstilling om Bauhaus’
betydning og efterliv i Skandinavien,
der blev vist samtidig med, at man
kunne se Bauhaus i Designmuseum
Danmark.
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NYERHVERVELSER
I GENSTANDSSAMLINGEN

Museet kunne i 2019 præsentere omverdenen for en række nye erhvervelser
og donationer til vores samlinger. Virksomheder, privatpersoner, designere og
fonde har muliggjort at udbygningen af genstandssamlingen, arkiverne og biblioteket har været omfattende i 2019. Erhvervelserne sikrer, at designhistorien
kan skrives, nuanceres og formidles bredt for eftertiden.
DÅBSDRAGT FRA 1800-TALLET

Den broderede dåbsdragt er et eksempel på den
ultimative form for bæredygtighed, nemlig genbrug.
Den repræsenterer desuden en af de gåder, som
museumssamlinger også kan indeholde. Dåbsposen,
som tilsyneladende oprindelig har fungeret som et
sjal, er broderet på tyndt silkechiffon med mange
farver af silketråd. Sjalet er på et tidspunkt blevet
umoderne, og derefter omsyet til en dåbsdragt eller
-pose. Dåbsdragten er indsamlet på grund af det
smukke broderi. De klare og strålende farver, silketrådens karakter og broderistingene leder tanken
hen på kinesisk broderi, hvorimod designet peger i
retning af Nordindiske kashmirsjaler.

LÆNESTOL AF FINN JUHL, 1943

Blandt erhvervelserne er Finn Juhls sjældne lænestol,
lanceret på Snedkerlaugets Møbeludstilling af snedkermester Niels Vodder i Designmuseum Danmark
i 1943. Juhl blev verdensberømt for sine organisk
modernistiske stole med tynd polstring.
Stolen fra 1943 er Juhls første med tynd polstring
frem for et stort overpolstret korpus. Siddeskallen er
dobbeltkrum og peger frem mod 50’erne og 60’ernes
siddemøbler, som blev skabt af flere kolleger, bl.a.
Arne Jacobsen. Stolen er et designgennembrud for
Juhl og dansk møbelkunst. Stolens hvide farve, som
ikke er oprindelig, skal fjernes og den skal behandles
kærligt af museets konservator.
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OPSATS AF CHRISTIAN
FJERDINGSTAD, 1925-30

Unikaopsatsen er håndsmedet og udført i sterlingsølv
med pibe eller midterstykke i narhvalstand ca. 19251930. Den er købt på auktion ved førstegangssalg af
værker fra familien Fjerdingstad.
Fjerdingstad stammede fra Christiansø, og som
udlært sølvsmed søgte han plads hos Georg Jensen,
men blev afvist. Fjerdingstad blev kunstnerisk chef for
det store sølvfirma Christofle i Paris, der lavede især
korpussølv, men Fjerdingstad havde også sin egen
produktion af unikasølv og mindre skulpturer. Og han
regnes som én af de mest innovative kunsthåndhåndværkere især udi sølvet i det 20. århundrede, og som
banebrydende inden for art deco-stilen. I Frankrig
kendes han primært under navnet ”Carville” som er en
forfranskning af Fjerding (en kvart, ”carr” i talesprog)
og ”ville” (stad/by).

CYKLEN ”ERIK” FRA COH&CO., 2018

Erhvervelsen af cyklen ”Erik” fra den danske cykeldesigner og -virksomhed Coh&Co er sket forbindelse med museets store udstilling i 2020 om dansk
cykelkultur og cykeldesign til byen. Cyklen ”Erik” er
designet til det urbane danske miljø. Fremstillet i et
genanvendeligt bæredygtigt kompositmateriale er
cyklen perfekt balanceret til varieret bykørsel, den
ruster ikke og er med sit særlige kulfiberremtræk
nem at vedligeholde – selv i regn og slud.

Til cykeldesignet knytter sig også en unik digital
identitet som følger med cyklen og som forbinder
ejer, cykel, producent og virksomhed sammen
omkring ejerskabet og serviceringen. Herved sikres
både optimal komfort i brugstiden og at cyklen

BOGOMSLAG AF OLE SCHWALBE

Billedkunstneren Ole Schwalbes efterkommere
har doneret en samling af Schwalbes bogomslag,
udført for især Hans Reitzels Forlag. Sammen med
Per Arnoldi, Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard og andre
toneangivende navne prægede han det kunstneriske omslag i 1960’erne. Hans abstrakt-konkrete
omslagskompositioner trådte ud med klar typografi,
rene farveflader og nonfigurative elementer, der i
geometriske metaforer gav visuelle udtryk til den
progressive litteratur.
● Jack Kerouac: De underjordiske.
Hasselbalchs Forlag, 1958.
● Jean Genet: Blomster til en forræder.
Hans Reitzels Forlag, 1965.
● Henry Miller: Det kosmologiske øje.
Hans Reitzels Forlag, 1965.
● Sigmund Freud: Om psykoanalysen,
Om drømmen. Hans Reitzels Forlag, 1968.
på alle niveauer forbliver en bæredygtig løsning. Designet i 2018 af Mette
Walsted Kristansen og Paul Harder Cohen,
Coh&Co.
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SÅDAN NÅEDE VI UD
MEDIEOMTALE

TAK FORDI I STØTTER OS
FONDE, SPONSORER OG
SAMARBEJDSPARTNERE

MEDIEOMTALE
Vores særudstilling Bauhaus #itsalldesign trak flotte
overskrifter i 2019 i de store landsdækkende medier.
Og TV-programmet Danmarks Næste Klassiker skabte
opmærksomhed omkring dansk møbelhåndværk og
museet. Udstillingen blev flittigt brugt i undervisnings
sammenhæng, da mange lærere også brugte den i
undervisningen ude på skolerne. Det, at man kunne
følge designerne i deres idéproces, var særligt interessant i det nye fag Håndværk og Design. Begejstringen
var at mærke i Kjerteminde Avis, hvor en lærer i faget
Håndværk og Design fra Munkebo Skole fortæller om,
hvordan eleverne her har ladet sig inspirere af bl.a.
Danmarks Næste Klassiker til at arbejde med idéudvikling og kreative processer. Særligt brainstormprocessen,
hvor eleverne sammen kom med idéer til, hvad de skulle
producere, skabte godt fællesskab og medansvar.

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. Den største tak
til alle i Designmuseum Danmarks netværk og alle, der
støtter os. Intet af dette var muligt uden jeres kæmpe
opbakning.
Bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne sender en
hjertelig tak for godt samarbejde i 2019 til:

2018 → 2019

431.118→441.557
288.233→309.647
1.378.003→1.124.618
34.000→41.000
15.500→18.060
6.389→6.628
208.001→208.914
WEBSITE
Besøg

WEBSITE
Unikke besøg
WEBSITE
Sidehenvisninger

INSTAGRAM
Følgere

SPONSORER OG
SAMARBEJDSPARTNERE
● Bogtrykker Victor P. Bording og Hustrus Legat
● C.L. Davids Legat
● Designmuseets Venner
● Furi Appel og Gunnar Niskers Fond
● Gangstedfonden
● Hugo Boss
● Kay Bojesen Mindelegat
● Knud Højgaards Fond
● Konsul Georg Jorck & Hustru Emma Jorck's Fond
● Kulturnatten
● Lemvigh Müller Fonden
● Lighthouse Aviation Group
● OJD Fonden
● Politiken Fonden
● Slots- og Kulturstyrelsen
● Sportgoodsfonden
● Varelotteriet

BAUHAUS
Udstillingens globale hovedsponsorer:
● Hugo Boss
● Mercedes-Benz
Den er yderligere støttet af:
Baden-Württemberg Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst
● Ikea Stiftung

●

I Danmark er udstillingen støttet af:
Konsul George Jorck & hustru Emma Jorcks Fond
Knud Højgaards Fond
Gangstedfonden
Lemvigh-Müller Fonden

●
●
●
●

BAUHAUS-VÆRKSTED
Sportgoodsfonden
THONET
Arctic Paper
AV Form
Brandfactory

●
●
●
●
●

FRA KUNSTINDUSTRIMUSEUM TIL
DESIGNMUSEUM – EN NÆNSOM
BYGNINGSTRANSFORMATION
Vi arbejder vedvarende på at udvikle vores enestående
fredede bygninger, så de kan danne ramme om vores
mange besøgende og en tidssvarende designformidling.
Følgende fonde støtter os i dette væsentlige arbejde:
A.P. Møllers Almene Fond
Augustinus Fonden
C. L. Davids Fond og Samling
OJD Fonden
Villum Fonden
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

●
●
●
●
●
●

FACEBOOK
Følgere

BIBLIOTEKETS
LÆSESAL
Besøgende

BIBLIOTEK
Samlet beholdning: bøger,
tidsskrifter, pjecer mv.
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ØKONOMISKE NØGLETAL
ÅRSRESULTAT 2019

ØKONOMISKE NØGLETAL
UDVIKLING I EGENINDTJENING

Vores årsresultat 2019 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.

Museets egenindtjening udgør godt 2/3 af omsætningen,
mens statstilskuddet udgør under 1/3. Over årene har
fondsbidrag støttet museets udvikling. Særligt markant
kan det ses med museets store tagrenovering 2012-14
og museumspladsen i 2018.

71,3
26,5

59,9

Alle tal i millioner kr.

29,5
INDTÆGTER
Driftstilskud fra staten
Projekttilskud m.v. fra staten
Tilskud fra kommuner
Ikke-offentlige tilskud
Entreindtægter
Lokaler ejendomme, friarealer
Samlingens forvaltning
Udstillinger
Anden formidlingsvirksomhed
Andre renter
Butik og cafe
INDTÆGTER I ALT
UDGIFTER
Personale
Lokaler ejendomme, friarealer
Samlingens forvaltning
Erhvervelser og forskning
Udstillinger
Anden formidlingsvirksomhed
Administration
Entreudgifter
Husleje, prioritetsrenter
Andre renter
Butik og cafe
UDGIFTER I ALT
Formålsbestemt henlæggelse
Anvendt henlæggelse fra tidl. år
RESULTAT
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(kr.)

(kr.)

2019
15.346.797
1.177.493
0
2.660.087
18.083.293
4.536.002
47.731
0
678.532
14.470
10.315.694

2018
15.465.711
1.368.246
175.000
24.404.202
15.487.612
4.471.232
201.707
62.100
619.689
4
9.114.828

52.860.099

71.370.331

2019
-26.897.982
-5.419.912
-862.006
-434.683
-3.161.059
-2.416.310
-3.311.213
-241.425
-603.873
-89.113
-5.922.137

2018
-27.819.373
-33.762.949
-1.032.102
-711.712
-2.736.338
-2.190.582
-3.167.798
-138.785
-594.948
-24.739
-5.119.621

-49.359.713

-77.298.947

-3.000.000
0

0
6.291.961

500.386

363.345

46,7

37,5
Projekttilskud
fra fonde m.v.

42,3

42,6

17,4

17,2

52,2

52,9

7,9

2,7
34,9

6,0

40,5
3,9
3,9

11,2

29,0

30,1

25,2

20,9
14,7

Egenindtægter

9,8

Driftstilskud
fra staten

16,5

2011

9,1

9,7

15,7

15,7

15,8

15,7

15,5

15,3

15,5

15,3

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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DEN SOCIALE BUNDLINJE
SÅDAN SKABER VI OGSÅ VÆRDI

TAK TIL HOLDET
REPRÆSENTANTSKAB,
BESTYRELSE, MEDARBEJDERE

Uden holdet ingen succes. Tak til alle for en dedikeret
indsats i 2019 – og stor tak til museets repræsentantskab og bestyrelse.
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 Verdens
kulturarvsliste. 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.

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 2019
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.

DESIGN I HÆNDERNE
Tusindvis af børn og voksne deltog
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.

REPRÆSENTANTSKAB

MEDARBEJDERE

Stig Andersen, formand
Annette Saust Estø
Asger Høeg
Camilla Mordhorst
Christian Holmsted Olesen
Flemming Lindeløv
Grete Thrane
Jeppe Skadhauge
Johan Adam Linneballe
Karin Carlander
Kjeld von Folsach
Lene Damsbo Brix
Maria Fabricius Hansen
Marie Louw Käszner
Mathilde Aggebo
Nina Linde
Per Vangekjær
Pil Bredahl
Torben Nielsen

Museet råder over 55 årsværk fordelt
på ca. 80 medarbejdere i mange
funktioner. I løbet af 2019 har følgende
været ansat i museet.

BESTYRELSE

UDSTILLINGER,
SAMLINGER & BIBLIOTEK

Stig Andersen, formand
Jeppe Skadhauge, næstformand
Camilla Mordhorst
Christian Holmsted Olesen
(udtrådt 31.02.2020)
Dan Koch Boyter
(indtrådt den 26.11.2019)
Helle Lis Søholt
(indtrådt den 26.11.2019)
Johan Adam Linneballe
Maria Fabricius Hansen
(udtrådt den 27.08.2019)
Torben Nielsen
(udtrådt den 23.04.2019)
Nikolina Olsen-Rule
(indtrådt den 01.03.2020)

MUSEUMSDIREKTØR
Anne-Louise Sommer

LEDERGRUPPE

Allan Larsen, driftschef
Birgitte Hansen-Hoeck, økonomichef
til 30/3
Christian Holmsted Olesen, udstilling
og samlingschef
Henriette Falkenberg, HR-chef,
direktionssekretær
Kristian Rise, udviklingschef
Lene Bruun Bolin, økonomichef fra 1/7
Nikolina Olsen-Rule,
kommunikationschef

Anja Lollesgaard
Anne Cathrine Wolsgaard Iversen
Anne Skjelbo
Astid Christine Abildgaard Hunov
Christine Rosenlund
Kirsten Toftegaard
Lotte Klyver
Maj Ringgaard
Mette Krøyer
Nils Frederiksen, teamleder
Peniila A. Laviolette
Pernille Stockmarr
Peter Q. Jacobsen
Rebekka Hilmer Heltoft Nielsen
Rikke Bülow Eskildsen
Sabina Michaëlis
Sara Fruelund
Sidsel Vogdrup-Schmidt

KOMMUNIKATION,
FORMIDLING
& UNDERVISNING

STØT FREMTIDENS
DESIGN
Donationer fra privatpersoner, på
typisk 200 kr., har i 2019 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.
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SAMLINGER FOR
EFTERTIDEN
Vi er hele Danmarks design-
hukommelse. 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.

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

Alastair Halfhide
Anders Eske Laurberg Hansen
Anja Stegger Sørensen
Anne-Sofie Rump
Amanda Stoltze Freisleben
Anders Bundgaard Nielsen
Ane Cornelia Pade
Anna Mørch
Camilla Bachiry
Emilie Vorre
Gitte Kopenhagen
Jacob Friis Nielsen
Josefine Amalie Lund Præstekjær
Kirsten Lassen
Laura Elkjær, teamleder
Marie Djernes Brostrøm
Marie Lytken Laursen
Nathalie Türck Østergaard
Nina Kristine Jensen
Trine Mernøe

MUSEUMSBUTIK

Ann-Christine Rørvang, teamleder
Simone Mary Jensen

Veronica Fabon Lasquite Jacobsen
Victor Christopher Skovmand
Vilhelm Lindinger Saxild

MUSEUMSVÆRTER

DRIFT & SIKKERHED

Marie Louw Käszner, teamleder
Aja Fogh Linnet
Albert Østerbye
Alexander Niclas Lerche
Amanda Rasmussen
Anette Tanchittiwat
Anja Puggard Hansen
Anja Soussan
Anna Duran
Anna Junker
Anne Kathrine Krogh Bornak
Camilla Bast Nielsen
Caroline Munksø
Daniel Vejen Duran
Emma Christophersen
Emma Langkilde Vammen
Eva Esther Lindhe
Frederikke Katchen
Frederikke Schiondann von Eyben
Freja Kromann Schiøler
Ida Kyvsgaard Bentzen
Jonas Nørregaard Bruun
Karen Juul Sørensen
Katrine Kjær Nielsen
Katrine Lykke Witisen
Katrine Nielsen
Kenn Roy
Kristoffer Varming
Laura Milla Kops
Lea Preisler
Lena Nicolajsen
Lene Schack
Lulu sommerlund
Mads Bengtson
Malte Lerhard
Marianne Dupont
Mariann Beck Duedahl
Mathias Kobberrød Rasmussen
Mathilde Østerbye
Mette Falk Paarup
Miamaja Koch Olsson
Mikkel Rahbek
Mine Anne Sofie Neumann
Natasja Linde Krebs
Natasja Hansen
Nina Gry Myschetsky
Nora Lykke Sattrup
Olga Nowotny
Oskar Emil Breindahl
Rasmus Westh Jensen
Salim Musbah Chami Haddad
Simon Lenz Bærentsen
Sofie Nissen Knudsen
Sofie Osmark Genz
Sophia Moe Christoffersen
Søren Nordhausen
Tina Folkersen
Torkell Ingvarsson
Trine Munk Jensen
Vera Hartmann

Tom Lorenzen
Boris Hagelskjær Nielsen
Esben Holst Therkildsen
Camilla Thorsen Vilslev
Thomas Bakke
Michael Ehlers Petersen

SEKRETARIAT

Kristiane Marie Bruun Iversen
Freja Skytte

ØKONOMI

Jette Nedergaard
Louise Kure

FRIVILLIGE,
PRAKTIKANTER
& JOBPRØVNING
Jytte Johansen
Ulla Lund Petersen

Året igennem har vi haft fornøjelsen
af et mindre antal frivillige/
praktikanter i virksomhedspraktik
el. lign, praktikanter fra de højere
uddannelses-institutioner samt
erhvervspraktikanter fra 9. klasse.
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DET SKAL DU SE I 2020

På udstillingsfronten glæder jeg mig personligt til at
opleve vores store særudstilling, Night Fever – Designing
Club Culture: 1960 – today som er produceret af Vitra
Design Museum og ADAM Brussels Design Museum.
Udstillingen rummer både en tur down memory lane
gennem natklubbernes historie – fra Studio 54 til
avantgardistiske italienske natklubber i 60’erne til
90’ernes undergrundsscene i industrielle bygninger i
Berlin og frem til nutidens klubscene med safe spaces
og nichenatklubber. Man kan særligt glæde sig til en
totaloplevelse i udstillingens silent disco-installation,
der kalder på dans og bevægelse. Her kan du lytte til hits
inden for diverse natklubgenrer – fra disco til techno og
house - samtidig med at du kan øve dine danse moves i
et meget autentisk natklubunivers.
En anden fornyelse, som jeg ser frem til at dele med
vores gæster, er de tre nye indflyttere i Grønnegårds
haven. ”Legekammeraterne”, som vi kalder dem. Det
er en figurgruppe bestående af tre smukke og finurlige
træskulpturer, med hver deres helt særlige humør og
karakter. Figurerne er skabt specielt til museumshaven
af den unge danske møbeldesigner Anne Brandhøj i

anledning af, at hun modtager Sølvsmed Kay Bojesen
og hustru Erna Bojesens Mindelegat. Figurerne inviterer
til leg og er inspireret af Kay Bojesens formsprog og
materialevalg.
Vi glæder os til at se jer.
Anne-Louise Sommer
Museumsdirektør, adj.professor

Højre: Night Fever –
Designing Club Culture,
1960-Today. Foto af
Pernille Klemp
Venstre:
'Legekammeraterne',
Anne Brandhøj.
Foto af Christian Hoyer
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PREFACE
RECORD YEAR – WE SHARE
AND INSPIRE THROUGH DESIGN
2019 was the year when our vision of how design should
be shared became an integrated part of all of the museum’s initiatives. The museum plaza, with its changing free
exhibitions that kickstarted our “we share design” vision,
was honoured with the Natural Stone Prize in 2019.
In addition, in 2019 we paid tribute to Bauhaus as we
celebrated the 100-year anniversary of the famous design and architecture school with the special exhibition
“Bauhaus #itsalldesign”. In addition, we were able to
achieve great reach with our many activities and strong
educational profile, in addition to appearing on prime-time
television via the show “Denmark’s Next Classic” on DR
and the subsequent exhibition of young design talents’
furniture at the museum. All in all, it was a memorable
year for our museum, in which we broke our own record
for visitor numbers with over 300,000 visitors in 2019.
BAUHAUS #ITSALLDESIGN
The year’s special exhibition was Bauhaus #itsalldesign, which we presented in co-operation with Vitra
Designmuseum and Bundeskunsthalle Bonn. The exhibition marked the 100-year anniversary of the founding of
the most influential design, art, and architecture school:
Bauhaus in Weimar, Dessau and Berlin. The exhibition
showed how design, art, and architecture can, under the
right circumstances, release transformative potential
that can help address social challenges and create a framework for a much better living situation for the general
population. This is the great beauty and value in design.
We also had the opportunity to integrate an active
workshop into the exhibition itself. In the workshop, our
guests were able to work hands-on with quality materials in a direct extension of the Bauhaus school’s artistic
educational principles.
MUSEUM PLAZA WINS A PRIZE
In autumn we received the Natural Stone Prize 2019,
awarded by Dansk Byggeri (The Danish Construction
Association) and the Stenhuggerlauget (The Stone
Cutter’s Guild). The prize was awarded to our newly
beautifully renovated museum plaza. The museum’s role
as an active player in the promotion of Danish cultural
heritage was highlighted.
It meant a lot to us to receive this recognition.
We are aware that our location in the historic downtown
Copenhagen neighbourhood of Frederiksstaden means
we are surrounded by some of Denmark’s finest building
culture. Protecting it and developing it is key to our overall building development project.
We look forward to making a visible imprint on the
city space for the benefit of the city’s residents and
visitors to the city from within Denmark and around the
world. A generous donation from A. P. Møllers Almene
Fond made it possible for the museum to restore and
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OUR GUESTS
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re-cut the remainder of the sandstone works on our plot
of land. Meanwhile, the Augustinusfond, Aage og Johanne
Louis-Hansens Fond and C. L. Davids Fond and Collection
together provided substantial donations that brought our
dreams and visions of major changes within reach.
EDUCATION AND OUTREACH
With our strong educational profile, we have achieved
wide outreach. The year 2019 was no exception. We entered into a large national project, “Legekunst” (Play Art),
to ensure that as many kindergarten children as possible
encounter culture in their everyday lives. We will create
courses that bring together experience and knowledge of
what art, culture, and aesthetic learning processes mean
for children’s play and education.
Since the refugee crisis began in 2015, our outreach
unit has focused on new target groups that wouldn’t ordinarily come to the museum. In 2019 a private donation allowed us to strengthen our social profile with a three-year
project entitled “I can create.” In the years ahead, we will
work with simultaneous evaluators and experts to develop
a special learning process aimed at vulnerable youth.
When it comes to events, we’ve also been very busy
– from Bauhaus gymnastics in the museum garden to our
major annual event about sustainable design, Design X
Change. We also arranged a Christmas market in co-operation with the Danish Crafts & Design Association.
The Christmas market had the highest visitor numbers
ever in 2019, with more than 10,000 guests.
DANISH DESIGN IN PRIME TIME TV
The year also brought Danish design into every Danish
home with DR’s programme “Denmark’s Next Classic”.
Over 6 episodes five young design talents competed to see
who could create Denmark’s next classic. The museum
received great exposure in the program, with the museum
director as one of the two judges. And in co-operation with
DR we were able to offer the guests the opportunity to
experience all of the furniture live when it was shown as
part of a major special exhibition during summer 2019.
HEARTFELT THANKS
In 2019, we were again privileged to see progress and
development at Designmuseum Danmark. We had the
highest visitor numbers ever: More than 310,000 guests
enjoyed our exhibitions and activities. And without the
many guests, business partners, and generous donations
from funds, none of it would have been possible. Of course, there would be no museum without our employees,
administrators, and board. A heartfelt thanks to all of you
who support us in various ways and make it all possible.
Anne-Louise Sommer, Museum Director
& Stig Andersen, Chairman

Young age
18-25 years old
27.846

Children
0-17 years old
15.792

310.192
GUESTS VISITED OUR EXHIBITIONS
AND COLLECTIONS IN 2019

Seniors 65+
26.070

Adults
164.090
Students
33.693

Groups: Schools
10.655
Groups: Private
7.447

Events
17.133
Library and archive visits
6.610
The Design Workshop
856

310.192
289.869
INCREASING
VISITOR NUMBERS

279.060

229.179

During the past years, we have
experienced an increased
awareness and interest in all the
museum’s activities as a platform
for design experiences.

172.459
132.023

82.508

94.689

63.123

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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SOCIAL IMPACT
WE SHARE DESIGN IN MANY WAYS

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.

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.

ENG

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.

FINANCIAL HIGHLIGHTS
INCREASE IN OWN
GENERATED REVENUE

ENG

The museum’s earned income made up 2/3 of our turnover, while government support made up less than 1/3.
Over the years, several funds have supported the museum’s development. In particular, they contributed to the
museum’s major roof renovation in 2012-14 and to the
museum plaza in 2018.
59,9

SUPPORT THE DESIGN
OF THE FUTURE
Donations from individuals of around
200 DKK each allowed us to develop
new open educational resources in
2019. The resources will shared online and be integrated in our design
workshop, for the benefit of children
and everyone who loves design.
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ATTRACTING TOURISTS
TO DENMARK
In 2019, around 80% of
Designmuseum Danmark’s visitors
came from out-side of the country.
A survey, done by the tourism+culture lab, shows that 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.

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.

26,5

29,5

46,7
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.

71,3

37,5
Project
Funding

42,3

42,6

17,4

17,2

52,2

52,9

7,9

2,7
34,9

6,0

40,5
3,9

11,2

29,0

30,1

25,2

20,9
14,7

Own generated
revenue

9,8

Public
funding

16,5

9,1

9,7

15,7

15,7

15,8

15,7

15,5

15,3

15,5

15,3

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

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!

2011
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