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FORORD
RETTIDIG OMHU
I EN KRISETID
Af bestyrelsesformand Henrik Tvarnø og
museumsdirektør Anne-Louise Sommer

2020 var et forunderligt år. Efter at vi i
en årrække har oplevet usædvanlige og
opadstigende kurver på Designmuseet
med konsolideret økonomi, solid egenindtægt og markant stigende besøgstal,
der har vidnet om et succesfuldt museum
i vækst, stod vi midt i en global pandemi.
COVID-19 nedlukningen i foråret var overraskende og
ødelæggende. Ikke bare for os, men for det samlede
museumslandskab i Danmark og internationalt. Museer
finder berettigelse i at holde åbent, i at dele samlinger,
viden og indsigt på en generøs og favnende vis. COVID-19
krisen har blandt meget andet understreget, hvordan
kunst og kulturarv bidrager til sammenhængskraft.
De danske museer er ramt i varierende grader. Det har at
gøre med beliggenhed, genstandsfelt, besøgstal, turisme
og ikke mindst evne til at tjene penge. Paradoksalt nok kan
man sige, at jo mere succesfuldt et museum har været på
disse parametre – jo hårdere er det blevet ramt.
Det var allerede i marts tydeligt, at vi ville blive ramt hårdt
på Designmuseet. Mere end 80 procent af vores besøgende udgøres af internationale gæster. Vores egenindtjening
har i de senere år ligget stabilt et pænt stykke over 50
procent af omsætningen. Oveni kommer substantiel støtte
fra private fonde. Det var åbenlyst, at vi hurtigt ville kigge
ind i et meget stort økonomisk underskud, hvis vi fortsatte
med fuld kraft på omkostningssiden.
Tidligt måtte vi derfor træffe beslutningen om at lukke
museet for en længere periode. En periode der skulle gøre
det muligt at gennemføre en kostbar, omfattende og
gennemgribende bygningsrenovering af vores historiske
og fredede museumsbygning, som ærlig talt var slidt i
bund. Projektet havde længe ligget på tegnebrættet, og
kunne igangsættes umiddelbart takket være generøs støtte fra en række store private kulturfonde.
Alt blev lukket ned – på nær vores bibliotek, det landsdækkende hovedbibliotek for design og kunsthåndværk og
vores smukke, nyrenoverede museumsplads mod
Bredgade, der huser skiftende udstillinger til glæde for
alle, der passerer forbi.
Det betød desværre, at vi måtte sige farvel til en stor del af
museets dedikerede medarbejderstab – og med et var vi
ganske få tilbage. Blot 18 årsværk ved årets udgang.
Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, har udvist stor
forståelse i denne ekstraordinære situation.
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Uforbeholdent har de bakket op, og med et uændret statsligt driftstilskud har det været muligt fortsat at kunne finansiere en mindre stab samt løbende driftsomkostninger.
Gennem den proaktive beslutning er det lykkedes at vende
krisen til noget produktivt. Vi kan holde lukket, mens
COVID-19 restriktionerne gør det vanskeligt at drive
museum, og når vi åbner i 2022, ser alt forhåbentlig bedre
ud. Vi får mirakuløst det bedste ud af de svære vilkår – og
vi er så heldige, at entreprenør, håndværkere og rådgivere
trods krisens byggeboom kan findes på højt niveau, og
arbejdet kan gennemføres, næsten som var alting normalt.
Det betyder, at vi i 2022 kan præsentere en smukt,
nænsomt og virkningsfuldt renoveret hovedbygning som
ramme for museets virke i de næste mange år. På grund
af fredningen kan bygningen ikke ændres afgørende, men
vores gæster og vi, der arbejder på museet, vil alligevel
opdage mange små og store forbedringer.
Den allerstørste skal man nok have fortalt, næppe synlig
for det blotte øje, som den er. Hele museets fysiske basis,
fundamentet, totalrenoveres. Et moderne varmeanlæg
støbes ind i nye betondæk. Nye marmorfliser fra det
Nordnorske brud i Fauske kommer til at dække gulvet i
udstillingssalene. Under herlighederne gemmer sig ny
rørføring og elkabling. Med en totalrenoveret og energioptimerende varmeforsyning vil vi opleve et ufatteligt
kvalitetsløft i museets drift og hverdag. Dertil løftes og
fremtidssikres indgangsparti, toiletter, lyssætning,
udendørsarealer – og bygningsfacaden forskønnes
gennem istandsættelse af alle de mange vinduespartier.
Billed- og stenhuggere arbejder på højtryk for at genskabe
og udbedre Johan Christoph Petzolds vidunderlige
monumentalrelieffer på øst- og vestfacadernes
gavltrekanter fra 1750’erne.
De herlige arkitektoniske rammer skal fyldes ud, og det
arbejder vi på højtryk på. Museets reducerede stab bruger
stort set al sin tid på at skabe betagende, nye og vedkommende udstillinger og nytænke hele gæsteoplevelsen, der
alt sammen kan leve op til de fornemme arkitektoniske
omgivelser.

Bestyrelsesformand Henrik Tvarnø og museumsdirektør Anne-Louise Sommer betræder det nye gulv for første gang.

Et centralt og væsentligt spørgsmål mange stiller, er
spørgsmålet om, hvordan man rækker ud efter publikum i
en postpandemisk tid? Og ikke mindst på Designmuseum
Danmark spørger vi os selv om det, fordi vi næsten starter
forfra i en nyrenoveret bygning og med nye udstillinger.
Vi har oplevet en utrolig positiv udvikling i besøgstallene
gennem de sidste 10 år. Mange flere danske gæster, men
især flere udenlandske. Vi må forvente, at der går en rum
tid, før vi igen kan byde så mange internationale gæster
velkommen, som vi gjorde i 2019, hvor vi samlet set
modtog 310.000 besøgende. Det er derfor nærliggende at
satse benhårdt på at få endnu flere danskere, unge som
ældre, museumsvante som “nybegyndere” på museum.
Den samme vej vil de kolleger, der som vi har haft held til
at tiltrække mange turister, og som derfor logisk og aldeles
uretfærdigt rammes ekstra hårdt af de ændrede rejsemønstre, kigge. Men vi lover fortsat at tænke i to spor. Vi vil af
mange grunde gerne have flere danske gæster, men vi vil
fastholde, at dansk design og dansk designhistorie fortsat
skal vises på en måde, der imødekommer internationale
gæsters forventninger. Dansk design nyder stor international bevågenhed, og der skal være ét sted i Danmark, hvor
den forventningsfulde turist kan se og få fortalt om dansk
design på en kvalificeret og spændende måde. Vi er
bevidste om, at tiderne vil være omskiftelige i det næste
årti eller mere, og derfor skal vore udstillinger også

kunne tilpasse sig. Vi bruger derfor nødigt udtrykket
’permanente udstillinger’ om vore nye udstillinger, selv
om nogle af vores mange enestående genstande altid vil
være fremme, og nogle af grebene vil blive fastholdt i lang
tid. Fordi vi tror, at vi for at nå tilbage på det gode spor, der
blev midlertidigt brudt i foråret 2020, er nødt til at være
meget dialogsøgende og bevidste om nye muligheder for
at fremme interessen for, forståelsen af og kærligheden til
dansk design i dets mange afskygninger.
2020 har været et svært år. Det bliver 2021 også, men
vores taknemmelighed er stor. Takket være støtte fra
private fonde er det omfattende transformationsprojekt
igangsat. 1700-tals bygningen bliver fremtidssikret, så den
fortsat kan danne ramme om et moderne designmuseum i
det 21. århundrede. Forhåbentlig kan vi ganske snart være
i fuld drift igen – og til 2022 vil vi glæde os til at byde alle
velkommen tilbage til en i enhver henseende unik
museumsoplevelse.
Alle disse opgaver – at genskabe et både funklende og
selvbevidst museum, der kan yde endnu mere end før –
er beskrevet i denne årsberetning, hvor vi håber, at de
mange små personlige historier og snapshots fra en travl
hverdag på et lukket museum vil være til fornøjelse for
den nysgerrige læser.
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”Vi får rigtig, rigtig travlt: Vi skal på kort tid
genopfinde og relancere et komplet museum,
men vi har et historisk stærkt samarbejde, og
det er en meget spændende opgave, der nu
ligger foran os.”
- Museumsdirektør Anne-Louise Sommer.

GOD START PÅ HISTORISK
BYGNINGSPROJEKT
FRA COVID-KRISE TIL
TOTALRENOVERING
AF BYGNINGSARVEN
Af udviklingschef Kristian Rise

Klik klak klak. Dén lyd har ledsaget
museets gæster på besøgsrejsen i årtier.
Undergrunden under museet har bevæget
sig, gulvene smuldret og marmorfliserne
knækket. Over en årrække har museet
arbejdet på en omfattende redningsplan
for det fredede bygningskompleks, hvor
tag, museumsplads, skulpturport, billetsalg, administrationsbygning, kloaksystem mm. er fornyet i et langt træk; og i
årene op mod 2020 var tiden kommet til
en af de sværeste og mest centrale dele:
gulvet under samtlige udstillingsarealer
i en omfattende energirenovering af den
historiske bygnings fundament og det
skjulte varmesystem under.
Tanken om den omfattende energirenovering er ikke ny.
Den var del af en større bygningsplan, som museet har
arbejdet intenst på, mens altafgørende finansiering fra
private fonde langsomt, bid for bid, faldt på plads op til
2020. Men 2020 blev som bekendt også året, hvor
COVID-19 pludselig ramte verden hårdt og lagde samfund,
kulturinstitutioner og museumshaller øde for besøgende.
Designmuseet lukkede med resten af Danmark brat ned
i marts; og undervejs stod det klart, at den eneste rigtige
strategi var at trække i byggehjelmen og vende den
globale mavepuster til en aktion for at fremtidssikre den
enestående historiske bygningsarv, mens gæsterne
udeblev.
Vi stod foran et scenarie, hvor en genåbning lå langt væk.
Danmark lukkede ned, og det var et uoverstigeligt scenarie, hvis vi først skulle kæmpe os tilbage oven på COVID-19
for så at lukke igen for at bygge om. Ved at speede gulvprojektet op, kunne vi pludselig se en mulighed for at komme styrket igennem den totale nedlukning og blive parat til
at modtage et stort publikum igen med nye udstillinger, et
stærkt program og nytænkt publikumsprofil i 2022.
Vi har som en af vores mange opgaver fået den vigtige
stafet at passe på en enestående kultur- og bygningsarv
i Danmark, og til alt held er det en opgave, som en række
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private fonde kan se stor mening i at bidrage til – med
generøse bidrag, som vi ikke kunne vedligeholde
bygningsværket uden.
I august underskrev museet kontrakt med Einar Kornerup
A/S som hovedentreprenør, og fra 1. september var
projektet i gang. I en manøvre over 1 1/2 – 2 år brydes
museets gulve op, sektion for sektion. Forud for dette er
alle udstillinger taget ned, samlingen udlånt til verden eller
går i hi på magasin, mens inventar flyttes rundt i en tæt
orkesteret ballet, mens gulvene under brydes op.
At Designmuseum Danmarks bygninger er i udvikling, er
ikke noget nyt. Siden grundlæggelsen som Danmarks
første offentlige hospital i 1750’erne har bygningen
tilpasset sig tidens og brugernes behov. I 1920’erne blev
bygningen istandsat efter alle kunsthåndværkets regler
med Ivar Bentsen og Kaare Klint som hovedansvarlige, og
Klint fortsatte gennem det 20. århundrede med at danne
skole. Helt bogstaveligt. Også på museet.
Derfor sker 2020’ernes istandsættelse med største
respekt for 1920’ernes gennemgribende transformation.
Ud over redningsplanen for de fredede rammer vil
besøgsoplevelsen få et tidssvarende løft, der skal skabe
de bedste og sikre rammer for alle, de designinteresserede
lokale og gæster på besøg i København.

”Vores ikoniske bygningsramme vil
stå skarpt, når vi åbner igen. Men
mellem mure og gulve handler det
lige så meget om at skabe en sikker
museumsoplevelse, en appellerende
gæstemodtagelse og en inspirerende
måde at være et åbent forsamlingshus
for design, når vi igen kan invitere
lokale og gæster fra hele verden ind.”
- Udviklingschef Kristian Rise.

FAKTA OM
BYGGEPROJEKTET
MUSEETS
FUNDAMENT

FACADER OG
UDSMYKNINGER

OM
PROJEKTET

Den mest omfattende del berører
alle kvadratmetre i museet og er en
total renovering af alle publikumsområder, sale og gulve, men også
vægge, vinduer og lofter får en omgang. Her renoveres den historiske
varmekælder og ca. 3000 kvadratmeter gulve, som har ”sat sig” og
truet med, at museet måtte fraflytte
den fredede bygning. I 1920’erne var
det dampbaserede varmesystem
i gulvet ”state of the art” og man
fjernede alle synlige radiatorer fra de
smukke museumssale, skabte rene
vægflader og en ubrudt gulvflade
med den markante norske marmorflise Gjellebæk.

Mens museets indre løftes, gik
også starten i bygningens ydre: Et
hold billedhuggere er begyndt en
rekonstruktion af museets 1700tals gavlrelieffer mod Bredgade og
Amaliegade udført af Johan Christoph Petzold. Og efter følger en
årelang stenhuggeropgave, hvor
gavlreliefferne og frontoner, sokkelsten, vinduesindfatninger og portaler skal delvis nyhugges og delvis
istandsættes. Bredgade-facaden ved
hovedindgangen forventes at stå
færdig til genåbningen 2022, mens
resten istandsættes indtil 2023.

Økonomi: Varme- og gulvprojektet
samt sandstensrenovering:
85 mio. kr.

Betondæk samt det gamle gulvvarmeanlæg brydes nu op, undergrunden funderes og et energivenligt
varmesystem efter samme princip
som Kaare Klint tænkte det, etableres under ny beton. Størstedelen
af Klints håndvalgte marmorfliser
lægges til slut igen – suppleret af
ekstra fliser i Hermelin, en ’familienær’ marmor, der ligesom Gjellebæk
stammer fra et brud i Norge, i dette
tilfælde Fauske. Hele projektet er
godkendt af og følges af Slots- og
Kulturstyrelsen.

NY PUBLIKUMSOPLEVELSE
Projektet giver en fantastisk mulighed for at relancere alle museets
udstillinger, samlinger og publikumsområder, i en nytænkning af
hele gæsteoplevelsen. I 2021 vil et
dedikeret hold arbejde på en helt
ny udstillingsplan, installationer og
fornyelse af museets café, butik og
loungeområder.

Designmuseum Danmark forventer
at genåbne i første halvår af 2022.

Projektets bygge- og
bygherrerådgiver:
Tegnestuen Søren Brandt,
ingenørfirmaet i.l.consult aps. og
h-jh Rådgivende ingeniører A/S
Hovedentreprenør:
Einar Kornerup A/S
Projektet sker med godkendelse og
tilsyn fra Slots- og Kulturstyrelsen
Rådgiver på billedhugger- og sandstensudsmykning: stenhugger og
restaureringsarkitekt Mette
Marciniak og professor, billedhugger
Morten Stræde
Stenhuggere: Udbud på vej i 2021
TAK TIL
Projektet er muliggjort
med bevillinger fra:
Aage Johanne Louis-Hansens Fond
A.P. Møller Fonden
Augustinus Fonden
C. L. Davids Fond og Samling
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NIGHT FEVER
2020 ÅBNEDE
MED ET BRAG
Af digital kommunikationsmedarbejder
Alastair Halfhide

”Vi ses på dansegulvet!”, sagde vi i januar
2020, da museet skød året i gang med et
brag af en udstillingsåbning.
Til udstillingsåbningen af ’Night Fever: Designing Club
Culture, 1960-Today’ deltog 2100 gæster i en aften med
høj musik, diskodans, live talks, drinks og en hel del
nostalgi. I et tæt samarbejde med onlinemediet Soundvenue, skabte vi en aften, som museet og gæster sent vil
glemme – måske endda drømmer tilbage til, efter et år
med lockdown.
Mange forskellige aldersgrupper deltog i festen,
da udstillingen lagde op til, at der var noget for enhver
smag. Unge som ældre. Det interessante ved denne
udstillingsåbning var samarbejdet med Soundvenue.
Mediet har en trofast ung målgruppe, hvilket især viste
sig her på aftenen.
Da museet lukkede, fortsatte festen med afterparty på
spillestedet og natklubben Hotel Cecil, hvor kunstneren
Lord Siva holdt natklubstemningen og dansegulvet
levende.
Udstillingen åbnede dermed med et kæmpe brag af en
aften, kort tid efter lukkede den med et brag af samme
kaliber, da COVID-19 ramte verden.
OM UDSTILLINGEN
’Night Fever: Designing Club Culture, 1960-Today’ var
navnet på museets store særudstilling, der invitererede
publikum på en rejse gennem natklubbens designhistorie.
Udstillingen var en totaloplevelse, der appellerede til alle
sanser med musik, mode, design og en god dosis nostalgi.
Uanset om man slog sine folder på den legendariske New
York’er-natklub, Studio 54, eller vrikkede til rytmerne af
Roxy Music, hiphop, britpop eller house ramte glæden ved
musikken gæsterne i udstillingen Night Fever.
Museet skabte flere unikke danske elementer til
udstillingen – blandt andet en genskabelse af interiøret
fra den berømte natklub NASA i København (1997), som
ses på billedet ovenfor med det hvide interiør.
Udstillingen var skabt af Vitra Design Museum og
ADAM – Brussels Design Museum. Udstillingens globale
sponsorer var Hugo Boss og Smart. Udstillingens danske
sponsorer var Politiken-Fonden og Gangstedfonden.
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ABSENT BODIES
UNGE NORDISKE TALENTER
INDTOG MUSEUMSPLADSEN
Trods COVID-19 og nedlukning åbnede vi i august 2020
udstillingen Absent Bodies på den nyrestaurerede
museumsplads. Her viste fem nordiske modetalenter
deres design for første gang i form af værker, der tematiserer krop og identitet, bæredygtighed, magtforhold og
mental sundhed i et globalt perspektiv.
De unge designere var særligt håndplukket og tildelt
Designers’ Nest udstillingspris ’Exhibition Prize 2020.’
Udstillingen, som skal videre til Waldemarsudde i
Stockholm 2021, er kurateret af Ane Lynge-Jorlén,
direktør for Designers’ Nest og Pernille Stockmarr,
museumsinspektør på Designmuseum Danmark.
Og den er et led i Designmuseum Danmarks strategi
om at skabe en platform for ungt nordisk design.
Designers’ Nest er støttet af Statens Kunstfond, Nordisk
Kulturfond, Københavns Kommune, Beckett-Fonden og
Tuborgfondet og er under protektion af H.K.H
Kronprinsesse Mary.

DE FEM UDSTILLENDE
DESIGNERE VAR:
Courtney Makins (University of Borås, The Swedish
School of Textiles, Sverige) med værket ’The Love Scene
& The Balancing Act’
Amina Saada (Aalto University, School of Art, Design
and Architecture, Finland) med værket ’The Red Bride’
Oliver Oppermann (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,
Danmark) med værket ’follow4follow’
Fredrik Stålhandske (University of Borås, The Swedish
School of Textiles, Sverige) med værket ’People go to
Work’
Ishara Jayathilake (Kunsthøgskolen i Oslo, Norge)
med værket ’East meets West’

Venstre: ’The Red Bride’ af Amina Saada
og ’ follow4follow’ af Oliver Oppermann.
Højre: ’East meets West’ af Ishara Jayathilake.
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FORSKNING MIDT I
EN FORANDERLIG TID
Af museumsinspektør Kirsten Toftegaard

Designmuseets forskning har til formål at udvikle og formidle ny viden om dansk og
international designhistorie. Forskningen tager afsæt i samlingerne og retter sig mod
formidling, udstillinger og hvad det vil sige at være et moderne designmuseum. Med
nedlukningen af museet i 2020 og aflysningen af store udstillingssatsninger i 2020 og
2021 har vi ændret forskningsstrategien, så den primært fokuserer på ny viden, der kan
danne fundament for de nye udstillinger og formidlingstiltag, som museet skal åbne
med i 2022. Enkelte igangværende projekter er dog blevet færdiggjort. Et af dem er
forskning i forbindelse med en monografi om stoftrykkeren Marie Gudme Leth.

I anledning af en retrospektiv udstilling på Den
Permanente med værker af stoftrykkeren Marie Gudme
Leth (1895-1997) i 1960, skrev arkitekten Arne Karlsen i
tidsskriftet Dansk Kunsthåndværk, ”at hun var så centralt
placeret, at hendes historie samtidig i al væsentligt er
blevet historien om udviklingen af det trykte danske
boligtekstil”. Det samme udsagn kan bruges om
forskningen i Marie Gudme Leths liv og værk: at
fortællingen formidler en af de væsentligste dele af
danske trykte tekstiler i det 20. århundrede.
Designmuseets forskning tager ofte udgangspunkt i genstande fra museets samlinger og nogle gange i forbindelse
med udstillinger. Forskningen breder sig ud til et område,
der er knyttet til museets emnefelt i et historisk, æstetisk,
kulturelt, socialt og politisk perspektiv. Helt uvurderligt
materiale i arbejdet med at dokumentere de mange vinkler, der kan være i fokus for forskningen, er foruden materialesamlingerne, museets bog- og tidsskriftssamling og
Arkiv for Dansk Design.
I 2016 viste Designmuseum Danmark et repræsentativt
udvalg af Marie Gudme Leths trykte tekstiler på en udstilling. Allerede i 1999 havde museet modtaget en stor
donation fra Marie Gudme Leths bobestyrer, stoftrykkeren
Hanne Backhaus. Foruden ca. 50 tekstilbaner og et antal
mindre stykker, indeholdt donationen et stort arkivmateriale, der for det meste dækker årene fra 1948 og frem til
slutningen af Marie Gudme Leths kunstneriske karriere
ved udgangen af 1967. Spredt korrespondance fra tidligere
år kaster fx lys over bruddet med Dansk Kattuntrykkeri
i 1940. Fra de senere år belyser en brevveksling aftalen
indgået med COTIL om industriel produktion af udvalgte
tekstildesign, tegnet af Marie Gudme Leth.
Helt centralt i arkivet er 22 ordrebøger, metodisk udført fra
1948 til 1961. Hver side i bøgerne fortæller om ordren: dato,
kunde, mønster, størrelse på bestillingen, bundstoffet og
farverne.
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I tilslutning til hver ordre er indsat en eller flere mindre
prøver, der dokumenterer stofkvaliteten, farvevalget, og
hvordan farverne harmonerer sammen. Det er således
muligt at aflæse, hvilke mønstre detailforretningerne aftog
og i hvilket omfang – det drejede sig fx om Illums Bolighus, Den Permanente og Selskabet til Haandarbejdets
Fremmes butikker rundt omkring i landet. Men de fortæller
også, at arkitekten Finn Juhl købte stribet stof i gult og
grønt til sit hus i Charlottenlund, og at dronning Ingrid ad
flere omgange købte trykte tekstiler – både til de tre prinsessers værelser, men også til kongeskibet Dannebrog.
Marie Gudme Leths produktion spreder sig over mere end
30 år, og hun var i stand til at ændre sin stil dels drevet
af en indre trang til hele tiden at videreudvikle sit design,
men også inspireret af overgangen fra funktionalisme til
modernisme og tidens stil. I dag huskes Marie Gudme Leth
mest for de farverige, frodige og fortællende mønstre. Hun
var en selvbevidst kunsthåndværker, der opbyggede et
godt og stabilt netværk i kraft af sine kunstneriske og forretningsmæssige talenter, og hun drev et håndtryksværksted bemandet med tre-fire personer plus et skiftende
antal praktikanter. I årene fra 1948 til og med 1954 blev der
i gennemsnit trykt 4200 meter på værkstedet og omsat
for 104.700 kr. per år – omregnet til nutidens penge er det
1.696.000 kr. – en rimelig omsætning for en virksomhed
af den størrelse. Marie Gudme Leths tekstiler blev efterspurgte i udlandet, og hun var hovedpersonen i en eksport
i begyndelsen af 1950’erne af danske trykte tekstiler.
I et interview i Ekstra Bladet i 1942 fortæller Marie Gudme
Leth bl.a. om et af sine mønstre: ”Her er Juledessinen med
Brilleslangen i Palmen, som Arkitekt Sten Møller, Direktør
i Landsforeningen for Kunsthaandværk spøgende kaldte
”Fruens Signatur””. Denne dobbelttydede bemærkning var
næppe gået i dag, men det er ”Fruen” selv, der videregiver
historien, så måske har hun alligevel opfattet udtalelsen
med en vis portion stolthed.

Tekstil ’Flora’ af Marie Gudme Leth

UDLÅN
En essentiel del af Designmuseets formidlingsaktivitet udgøres normalt af de mange
udlån af museumsgenstande til udstillinger i Danmark og udlandet. 2020 har desværre
grundet COVID-19 betydet aflysninger af mange planlagte udlån til udstillinger,
specielt i udlandet, og dermed en mindre udlånsvirksomhed end normalt. En række
væsentlige udstillinger i Danmark og udlandet har museets samling dog bidraget til.

“HÅNDENS ARBEJDE”
Arbejdermuseet, 13.9.2018 – 25.10.2020
Thor Bøgelund, Arbejde og lysere tider! Stem konservativt,
P-1000: RF0619
”NORDIC DESIGN –
DIE ANTWORT AUS BAUHAUS”
Bröhan-Museum, Berlin, 24.10.2019 – 1.3.2020
St. Annen-Museum, Lübeck, 4.4.2020 – 23.8.2020
Kay Bojesen: abe 136a-b/2016, bil 210/1986, gardist
220/1986, søpapegøje 225/1986, postbud 68/2008, tre
køretøjer 81a-c/2008, færge 84/2008
“GRÆNSELØS PÅVIRKNING”
Museum Sønderjylland, Haderslev, 22.11.2019 – 18.10.2020
Industrimuseet Frederiks Værk, Frederiksværk,
15.1.2021 – 30.6.2021
Frits Schlegel, skænk 206/1997
Kay Bojesen, grydesæt 228a-f/1986
Mogens Lassen, taburet 75/1989
“SAMLEREN I SKYGGEN:
HELGA JACOBSENS PINAKOTEK”
Ny Carlsberg Glyptotek, 27.2.2020 – 18.10.2020
Vilhelm Lundstrøm, detalje af figurkomposition, mosaik,
fødderne af en liggende kvinde, Frederiksberg Svømmehal
B46/1934
Vilhelm Lundstrøm, skitse til udsmykning af Frederiksberg
Svømmehal, Danske Kunstneres Dekorative Tegninger
Vilhelm Lundstrøm, skitse til udsmykning af Frederiksberg
Svømmehal, Danske Kunstneres Dekorative Tegninger
”ROYAL BLUE – THE GOLDEN AGE OF
DUTCH DELFTWARE 1680-1700”
Kunstmuseum Den Haag, Haag, Holland,
21.3.2020 – 22.11.2020
Delft flise ca. 1690 26/1955

”MYTHOLOGIES – THE BEGINNING
AND END OF CIVILIZATIONS”
ARoS, Aarhus, 4.4.2020 – 18.10.2020
Aleksander Apsit, Til de bedragne brødre i den hvide hærs
skyttegrav, P-1985: R0868
Dmitrij Moor, For tidligt synger den lille fugl, P-1969:
RF0004
Dmitrij Moor, Den sovjetiske roe, P-1985: R0681
Dmitrij Moor, Arbejdets fest, P-1968: R004
Dmitrij Moor, Til Kaukasus’ folk, P-1985: R0869
Anonym, Hvad har du gjort for luftvåbnet?, P-1985: R0875
Ippolit Filippov, Ved at købe en lodseddel til det første
alsovjetiske luftfartslotteri kan du vinde en jordomrejse,
P-1085: R0876
S. Adin, Lad os sønderrive verdensfascismens lænkeri,
P-1000: RF0451
Pavel Skalja, Statsforlaget for bildende kunst,
Dmitrij Moor, Hvem er imod sovjetterne, P-1985: R0863
Vladimir Stenberg, Stepan Razin, P-1986: R1393
Vladimir Majakovskij, Hvis I ikke har lyst til at kæmpe videre, begynd en krig mod herremændenes Polen,
P-2001.0033
Anonym, Bonde! Glem ikke dine brødre, der er kapitalens
fanger..., P.85: 879
Dmitrij Moor, Høst! Brød er vores magt og vores fjenders
grav, P-1933: RF005
”ARNE JACOBSEN – ER DET DANSK?”
Trapholt, Kolding, 9.9.2020 – 10.6.2021
Arne Jacobsen, synkronur 193/1987
Arne Jacobsen, cylinderformet, sortlakeret stol 135b/1998
Arne Jacobsen, stol ”Giraffen” 40/2000
Arne Jacobsen, stol ”Oxfordstol” 243/1989
Arne Jacobsen, bergere ”Biblioteksstolen” 79b/1986
Arne Jacobsen, syv stoftrykte baner stof, COTIL, 53/1990,
69b/1990, 70a/1990, 75b/1990, 76b/1990, 42a/1998,
43b/1998
”DESIGNBYPAPER”
Museum for papirkunst, Blokhus, 1.10.2020 – 1.10.2021
Lakeret stol i træ, papmaché og strå fra Emil Meyers fabrik,
B166b/1930
Jonas Edward Nielsen, stol ”Terroir” I pair, tang og egetræ,
122/2017
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ERHVERVELSER
HIGHLIGHTS
Af udstillings- og samlingschef Christian Holmsted Olesen
og museumsinspektør Anne Cathrine Wolsgaard Iversen

Trods nedlukning har donationerne til
museets samlinger været rige i løbet af
året, og vi har aktivt indsamlet væsentlige
værker til de forskellige samlinger, hvoraf
en stor del vil indgå i de nye udstillinger
ved museets genåbning.
Erhvervelsesstrategien følger i 2020 og
2021 den forsknings-, formidlings- og
udstillingsstrategi, som peger frem mod
museets genåbning. Derfor præsenteres
de mange erhvervelser i den årsberetning, der udkommer i 2022.

FINN JUHLS SOFABORD 1949
Hermod Lannungs Museumfond har muliggjort erhvervelsen af Finn Juhls sofabord fra 1949, præsenteret på Niels
Vodders stand på Københavns Snedkerlaugs
Møbeludstilling samme år i Designmuseum Danmark.
Museet ejer allerede Finn Juhls akvareller og tegninger til
standen og den ikoniske Høvdingesofa, der hører sammen
med bordet.
Snedkerlaugsudstillingen i 1949 betragtes som gennembrudsåret for Danish Modern. Niels Vodders stand
designet af Finn Juhl var noget af det, som fik amerikanske
journalister til at skrive om de moderne danske snedkermøbler i boligmagasiner, og det satte gang i efterspørgslen
internationalt. Juhls møbler var inspireret af og
harmonerede med den nye organiske modernisme inden
for billedkunst og arkitektur.
Snedkerlaugsstanden var en legemliggørelse af alt det
Juhl stod for og viste billeder og genstande, Juhl
betragtede som forbilleder, fx oprindelige folks redskaber
og våben, gravhøje, Erik Thommesen-skulpturer mm.
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Juhls siddemøbler var i grundformen inspireret af
ægyptisk møbelkunst og med de blotlagte konstruktioner
også af de tidlige internationale modernister, fx Gerrit
Rietveld. Men formerne var helt organiske som fx
indianernes flitsbuer og sæderne ”svævede” som stenen
oven på en gravhøj, så man kunne se, hvad der var
bærende og hvad der blev båret.
Bordet markerede et absolut højdepunkt i Juhls arbejde
med skulpturelt formede borde. Det leger med det
organiske formsprog, men er samtidig præget af funktionelle overvejelser. Bordpladen har form som et dyrs øje
og en rund messingplade til at sætte en varm kande på
udgør en pupil. Bordets stel har de for Juhl typiske flydende former. Bordet er af teak ligesom Høvdingestolen. Finn
Juhl var møbelkunstneren, der gjorde teaktræ populært til
indendørsmøbler op gennem 1950’erne i hele den
vestlige verden. Bordpladens ene halvdel kan klappes ned
og den er ikke, ligesom resten af bordet, af teak, men i den
lysere træsort oregon pine. Bordet er et eksempel på Juhls
udforskning af effekten ved sammenstilling af farver og
materialer.

DRUEOPSATS I SØLV
FRA GEORG JENSEN
C. L. Davids Fond for Kunstindustrimuseet har muliggjort
erhvervelsen af Georg Jensens Drueopsats. Georg Jensen
tegnede den første drueopsats i 1918, som skulle blive
både berømt og meget eftertragtet. Drueopsatsen, med
produktionsnummer 263B, er i dag en klassiker og fortsat
en del af Georg Jensens faste sortiment. Museet har længe
ønsket at erhverve et eksemplar, men vi har ledt efter en
ældre model.
I dag støber man de fine små drueklaser, som har lagt navn
til opsatsen, i ét stykke, men tidligere blev de små kugler
håndstøbt enkeltvis og derefter loddet sammen til klaser.
De ældre eksemplarer er derfor mere varierede og tættere
på det produkt, Georg Jensen selv havde forestillet sig.

Georg Jensens drueopsats fra 1925-1932.

Finn Juhls sofabord fra 1949.

Museets ”nye” opsats har Georg Jensens stempel for
perioden 1925-1932 og er altså fremstillet i denne periode.
Drueopsatsen fås i tre forskellige størrelser hvoraf 263B
er den originale, og mindste. Den elegante lille opsats er 19
cm. høj og selve skålen har en diameter på 18,5 cm. Skålen
er hammerslået i hånden, hvilket giver et smukt lysspil i
sølvet. Opsatsen bruges enten blot til pynt, men man kan
også lægge ex. indpakket slik eller chokolade i den.
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NYE DIGITALE
FORMATER
Da statsminister Mette Frederiksen
lukkede landet ned i marts 2020 satte
museet ind digitalt. Som mange andre
lagde vi hurtigt vores kommunikation om
for at forbinde vores følgere og brugere
med det indhold, vi normalt tilbyder, nu
blot i digitale formater. Vi udkom med en
digital guide, der samlede kreative øvelser til hjemmeskolen, virtuelle ture i det
lukkede museum – fra udstillinger til
arkiver. Det gav positiv genklang og vi
mødtes online med kollegaer fra nær og
fjern – for at dele erfaringer med
digitale formater og tilstedeværelse i
lock down-tider.

Det var en af de svære nyheder, da vi i maj kunne
offentliggøre, at museet ikke ville åbne før 2022 på grund
af fremrykningen af den store restaurering, og det gav
genlyd i landsdækkende medier. Berlingske bragte et stort
interview med museumsdirektør Anne-Louise Sommer,
hvilket førte en del omtale med sig.

Hen over sommeren og efteråret, hvor renoveringsarbejdet
tog rigtig fat, udkom vi løbende med forskellige historier
fra byggepladsen og fulgte arbejdet med etablering af nye
gulve og ikke mindst nyhugningen og konservering af de
smukke sandstensfrontoner og facadeskulpturer. Sideløbende har vi fortalt historier fra museets samlinger,
hvilket vi fortsætter med frem til genåbningen.
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På billedet ses museumsinspektør Anders Eske Laurberg Hansen i museets
filmstudie, indrettet under nedlukningen, med museumsinspektør Anne Cathrine
Wolsgaard Iversen, som fortalte om nogle af de unikke sølvværker fra samlingerne.

Vi kommunikerede åbent og transparent om den store
beslutning og stod til rådighed for at besvare spørgsmål
på alle kanaler, da der naturligvis var mange forskellige
reaktioner. Det var overvældende med den positive
opbakning fra nær og fjern.

SÅDAN NÅEDE VI UD
HIGHTLIGHTS AF MEDIEOMTALE
At holde hjulene i gang mens museet har været lukket, med en reduceret
medarbejderstab samt et minimalt budget, har været lidt af en balancegang. Vi har
derfor måtte tænke anderledes og ty til egenproduceret indhold samt genbrug fra
mediearkivet. Heldigvis har vi stadig godt fat i vores følgere derude fra nær og fjern.
Her er nogle af nøgletallene fra vores primære kanaler samt en top 5 over det mest
sete videoindhold.

SOCIALE
MEDIER

TOP 5 MEST SEETE
VIDEOINDHOLD

DESIGN
PODCAST

20.056

1.

Vores engelsksprogede podcast
med tre afsnit om dansk design
blev downloaded i alt 5000 gange
i 2020.

Facebook følgere

45.700

Instagram følgere

5.905

Nyhedsbrevsmodtagere

’Oplev NASA’

2. ’På arkivet med museumsdirektør Anne-Louise Sommer’
3. ’SØLV med museumsinspektør
Anders Eske Hansen og museumsinspektør Anne Cathrine
Wolsgaard Iversen
4. ’Museumsdirektør Anne-Louise
Sommer og byggeprojektet’
5. ’Museumsinspektør Anders
Eske Hansen på forpladsen’

21

SNAPSHOTS
BEHIND THE SCENES
PÅ ET LUKKET MUSEUM

Kom med bag kulisserne, når museets
medarbejdere fortæller om, hvordan
det har været at udvikle, omstille og
planlægge de nye udstillinger og tiltag,
mens museet var lukket og de fleste
arbejdede hjemmefra.
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BORGERLYST –
EN FORÅRSDAG MED SAMTALER
OG SOMMERFUGLE I LUFTEN
Af museumsdirektør Anne-Louise Sommer og kommunikationschef Nikolina Olsen-Rule

Kort tid efter at museet havde offentliggjort nyheden om igangsættelsen af det
store ombygningsprojekt og den forlængede nedlukning, tikkede en mail der
skulle få stor betydning ind i indbakken.
I emnefeltet stod der ”Invitation til
Borgerlyst”. Læs mere om, hvordan en
forårsdag med dialog og samtaler på
Assistens Kirkegård gav os ekstra mod til
at gå en udfordrende, men spændende,
omstillingstid i møde.
Vi skal tilbage til foråret 2020, nærmere betegnet den 18.
maj. Her tikkede en mail ind med overskriften ”varme tanker og invitation” – fra Nadja Pass, som står bag
Borgerlyst – et initiativ og redskab, der faciliterer og kickstarter samtaler og forbinder mennesker med virketrang
og borgerlyst.
I anledning af Borgerlysts 10-års fødselsdag blev vi,
sammen med en række personer og organisationer, inviteret til et coronasikkert orienteringsløb, hvor små, tværfaglige hold på max seks personer skulle følge ’hemmelige’
ruter på indre Nørrebro. Langs ruterne var små samtale-poster, arrangeret nøje. Og vi blev som repræsentanter
for museet, inviteret til at beværte en post og give et kort
inspirationsoplæg, som skulle starte samtalen med deltagerne, der bestod af grupper af borgerlystne mennesker,
der på forskellig vis er optaget af at nytænke samfundet.
Og da vi på Designmuseet var midt i en omstillingsfase,
greb vi straks muligheden, og takkede ja til invitationen.
Det resulterede i, at vi tilbragte en solrig og lærerig
Grundlovsdag på Assistens Kirkegård, nærmere betegnet
ved Niels Bohrs gravsted, hvor vores post var placeret.
Her stod vi klar, fuld af spænding og forventninger med
balloner og samtalekort. Klar til at tage imod deltagerne, lytte, debattere og suge til os. Vi havde forberedt et
diskussionsoplæg med afsæt i de konkrete udfordringer, vi
var optaget af at drøfte med omverdenen. Hvordan kunne
vi vedvarende være relevante, selvom vi var midlertidigt
lukkede? Hvad skulle Designmuseum Danmark, version
2.0, være for et museum?
Der var nok at tale om. Og da vi ikke anede, hvad vi havde i
vente, var enhver samtale en ren overraskelse, ja en gave.
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Selvom vi havde fået udstukket en samtalemenu og havde
forberedt en masse hjemmefra, kan vi roligt sige, at dagen
efterlod os med mange nye tanker og perspektiver, som vi
ikke selv havde kunne komme på.
For netop det, at hverken vi, der beværtede posterne eller
holddeltagerne vidste, hvem der deltog, gjorde, at vi mødte hinanden åbent og fordomsfrit. Det lagde fundamentet
for en række meget givende samtaler.
Et par af hovedbudskaberne, som vi tog med fra dagen, var
fokus, nærvær og relevans. Sidstnævnte poppede op da en
af deltagerne lidt drillende spurgte os, ”... hvilke spørgsmål
tror I, at I som museum skal give svar på?”. Pointen var, at
nogle museer kan have en tendens til at lukke sig om sig
selv, og derved svare på en masse spørgsmål, som ingen
har stillet. Det bekræftede os i, at vores arbejde med at
række mere ud til omverden, få feedback, lytte og prøve
idéer af, er vejen frem.
Og en anden deltager gav os et dejligt konkret råd, da vi
talte om museets nedlukningsperiode, og vores frygt for
at blive ’glemt’ imens: ”... tænk på jer selv som en sommerfugl, i puppestadiet, og brug den situation I er i nu, hvor
I kan trække jer lidt, til at blive fokuserede og få ro til at
udvikle jer. Bliv i puppen så længe I kan”, lød rådet.
Sommerfuglemetaforen tog vi med os. Og vi har flittigt
brugt den til at minde os selv om, at det kræver fokus og
nærvær at udvikle et nyt museum, mens vi nu stille og
roligt folder vingerne ud, og gør os klar til at flyve igen.

INTERVIEW
ET GESAMTKUNSTWERK
GENSKABES
Af kommunikationschef Nikolina Olsen-Rule

Mette Marciniak er stenkoservator og har
i mange måneder haft sin gang i det midlertidigt indrettede konservatorværksted
i museets stensal. Hør hende fortælle om,
hvad restaureringen af facadereliefferne
betyder for den samlede arkitektoniske
helhed, som museets gæster kan se frem
til i 2022, når det hele står klar og dørene
på ny kan åbnes.
Hvad gør fornyelsen og restaureringen ved den
samlede bygningsoplevelse?
- I dag fremstår hovedfacaden mod Bredgade og facaden
mod Amaliegade trætte og nedslidte og uden den pragt,
hvormed facaderne oprindeligt fremstod, da Det Kgl.
Frederiks Hospital for 264 år siden blev indviet. Tidens
tand ses tydeligt, og selv om god kvalitet ofte ældes med
ynde, så er tilstanden i dag så ringe, at museets bygninger
har behov for en gennemgribende restaurering.
Kigger man nærmere på bygningens sandstensudsmykninger, kan man se – selv fra terræn – at sandstenene er
meget ødelagte, og at rigtig mange detaljer i dag er helt
forsvundet. Ansigter er vasket væk på flere af skulpturerne
i de store trekantfrontoner, og mange steder er sandstenene så nedbrudte, at stenene bogstaveligt talt kan pilles
ned fra bygningen med de bare hænder. Det er selvfølgelig
ikke godt nok – hverken for bevaring af vores kulturarv
eller for sikkerheden for alle de mennesker, der normalt
færdes inde ved museet. Bygningens sandsten er i opløsning, og de sandstensdekorationer, som dygtige sten- og
billedhuggere omhyggeligt tilhuggede i midten af 1700tallet, er ved at omdanne sig til det, de oprindeligt kom fra,
nemlig sand. Det er synd og skam, men sådan er naturens
gang. En sandsten har en vis levetid. Levetiden kan forlænges ved et løbende vedligehold, men på et tidspunkt er der
ingen anden måde at bevare den oprindelige formgivning
på end ved en nyhugning.

Hvad er det specifikt, der er fokus på i restaureringen?
- Ved den igangværende restaurering nyhugges en meget
stor del af facadernes sandstensarbejder. De to indgangsportaler med de overliggende kartoucher og monogrammet nyhugges i sin helhed. Trekantfrontonen mod
Amaliegade nyhugges helt, mens frontonen mod Bredgade
kun nyhugges delvist, da flere af sandstenene her er i en
rimelig god bevaringstilstand. De nye sandstensarbejder
udføres i en stærkere sandsten end den, de oprindeligt
blev udført i, hvilket betyder, at de nye dekorationer vil
have en holdbarhed på flere hundrede år.
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Hvorfor er denne opgave interessant – set ud fra
stenhuggerfagets perspektiv?
- Når restaureringen om nogle år er udført, er håbet, at
man igen vil kunne opleve et imponerende og sammenhængende bygningsværk, hvor arkitektur i samspil med de
skulpturelle arbejder, både på facader, gitterhegn og de
rumskabende forpladser, vil spille sammen, understøtte
hinanden og igen fremkalde det fine og raffinerede
gesamtkunstwerk. Stenhuggerarbejdet, fra den store
skala og helt ned til den mindste lillefinger, skal være med
til fortsat at underbygge dette værk, og det er lige præcis
det, der er med til at gøre denne opgave til noget ganske
særligt og både håndværksmæssigt og arkitektonisk
interessant.
Formgivning af frontonen ’Den barmhjertige
samaritaner’ til Bredgade-indgangen.

NÆSTEKÆRLIGHED
HUGGET I STEN
Af cand.mag. og ekstern kunsthistorisk konsulent
Oskar Feldbæk Kristensen

Bliv klogere på museets enestående
bygningsudsmykning og kom med
kunsthistorisk konsulent, Oskar
Feldbæk Kristensen helt ind i
konservatorværkstedet.
Noget af det første man som besøgende får øje på, når
man fra Bredgade træder gennem gitterporten og ind på
museets forplads, er det store sandstensrelief, som er
placeret i trekantsfrontonen over museets hovedindgang.
Relieffet er, som dets tvilling af samme størrelse over porten ud mod Amaliegade, stærkt mærket af mere end 250
års forvitring, luftforurening og talrige tilbagehugninger. I
forbindelse med museets restaurering bliver reliefferne nu
genmodelleret og genhugget, så disse kunstværker, der
rummer en vigtig del af den historiske hospitalsbygnings
DNA, bliver sikret for fremtiden.
Relieffet mod Bredgade gengiver lignelsen om den barmhjertige samaritaner, som stammer fra Lukasevangeliets
kapitel 10 i Det nye testamente. I relieffets centrum ses
fortællingens hovedpersoner; den liggende pilgrim, der på
vejen fra Jeriko til Jerusalem bliver overfaldet og frarøvet
sine ejendele, samt den barmhjertige samaritaner, som
kærligt bøjer sig over den forslåede mand, mens han hælder olie og vin i hans sår. På højre side udfoldes et landskab med yderligere to figurer, præsten og levitten, som i
lignelsen passerer den lemlæstede pilgrim uden at hjælpe
ham, og bag dem ses en bymæssig bebyggelse med herberget, hvor samaritaneren for egen regning indkvarterer
den sårede mand. Relieffets venstre side er domineret af
samaritanerens hest, som er bundet til et træ og i langt
mindre skala, de to røvere, der er på vej væk fra gerningsstedet.

Selve genmodelleringen foregår på en gipsafstøbning af
sandstensrelieffet, som blev afformet i 1920’erne, da det
gamle hospital blev omdannet til kunstindustrimuseum
og billedhuggerne benytter et modellervokslignende
materiale kaldet farcolina, som bliver lagt direkte på den
gamle gipsafstøbning.
Formålet med genmodelleringen er enkelt, nemlig at
genskabe relieffet så det i stil og udtryk kommer så tæt
på Petzolds oprindelige formsprog som muligt. Men
processen er kompleks og for at opnå det bedste resultat,
benytter billedhuggerne en lang række referenceværker fra
Petzolds oeuvre samt delelementer fra andre tidstypiske
rokoko-relieffer.
Til genskabelsen af den nederste og stærkt forvitrede del
af landskabet har man for eksempel taget udgangspunkt i
en serie forgyldte relieffer fra den benediktinske klosterkatedral i Ottobeuren i Bayern, hvor landskabet er behandlet på en måde, som er næsten identisk med landskabet i
Petzolds relief. Når billedhuggerne er færdige med genmodelleringen af Bredgade-relieffet vil processen blive gentaget på relieffet, der vender mod Amaliegade og samtidig
kan stenhuggerne påbegynde deres arbejde, hvilket er et
helt kapitel for sig.

’Nøgen kriger bundet til træ’ af Johan Christoph Petzold.

Det kan umiddelbart undre, at hofarkitekt Nicolai Eigtved
og den saksiske billedhugger Johan Christoph Petzold,
på hvis værksted relieffet blev udført, valgte et religiøst
motiv til den verdslige hospitalsbygning. Men da Frederik 5. i 1757 indviede Det Kgl. Frederiks hospital, som en
del af den nyanlagte og prestigefulde Frederiksstad, blev
den ikoniske fortælling om næstekærlighed opfattet som
en allegori over kongens egen barmhjertighed mod sine
undersåtter. Frederiks hospital var det første civile hospital
i landet, hvor der indtil da kun havde været lazaretter og
kvæsthuse forbeholdt militæret.
Genmodelleringen af Petzolds relieffer foregår i Stensalen
(det tidligere billetkontor) i den sydlige hjørnepavillon mod
Bredgade. I det midlertidige billedhuggeratelier arbejder
tre billedhuggere samt en kunsthistoriker under opsyn af
ledende billedhugger, professor Morten Stræde.
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KREA VED
SPISEBORDET
Af undervisnings- og udviklingsansvarlig Laura Elkjær

LOCKDOWN marts 2020 ophævede alle vante arbejdsmønstre og rutiner. Kontoret rykkede hjem i køkkenet med
en 6-årig og en 2-årig som mine nærmeste kollegaer.
Museets synlighed skulle fortsat opretholdes under
nedlukningen og med et voksende behov for input og idéer
til både hjemmeskole og børnefamilier kastede jeg mig ud
i diverse små kreative øvelser. Fra Marie Gudme Lethinspirerede blomsterværker til mønsterleg og farvekategoriserede stillebens med hverdagsting fra skufferne.
Øvelserne blev en del af den digitale guide, de blev
publiceret på museets Instagramprofil og blev dermed
vores ugentlige indspark til et kreativt input til både
hjemmeskolen og til børnefamilien.
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POPUP I
THIEMERS MAGASIN
Af udviklingschef Kristian Rise

I november genopstod en lille del af Designmuseum
Danmark som pop-up-butik i sidelokalet til delikatesseboghandelen Thiemers Magasin. Smask midt i det
charmerende Værnedamsvej-kvarter i København kunne
nysgerrige kunder få sig en dosis design.
Sammen med museet håndplukkede Thiemers et
eksklusivt udvalg af varer fra museumsbutikken: Keramik,
tekstiler, grafik samt museets egen kollektion af plakater,
papirvarer, bøger, muleposer mm. Og undervejs inviterede
vi skiftende designere indenfor i mød-designerensessions, hvor alle kunne kigge forbi og finde unikaprodukter og få en uformel snak med designeren bag.
Thiemers Magasin var et virkelig godt match for os.
Boghandlen har autenticitet, helhjertet nørdethed og høj
kvalitet. Værdier som vi i høj grad kan identificere os med.
Når nu museet er midlertidigt lukket, og vi hverken kan
åbne op til vores butik eller traditionsrige kunsthåndværker-marked op til jul, så var dette samarbejde en oplagt
forlængelse af museumsoplevelsen.

Øverst: Thiemers pop-up butik.
Nederst: Foto af nedpakning af butikken.

NEDPAKNING
AF BUTIKKEN
Af økonomichef Lene Bruun Bolin

År 2020 startede helt normalt, vi kom godt igennem vores
statusrevision og skulle tage hul på alle planerne for året,
da Danmark lukkede ned. Fra den ene dag til den anden
handlede det ikke længere om gode procedurer for den
normale drift, men om museets overlevelse i en nedlukket
verden uden udsigt til gæster og slet ikke til internationale
gæster.
Arbejdsopgaverne skulle udføres hjemmefra, vores
samarbejde blev via telefon, Teams og Zoom og vi
skulle bruge tiden på at lære at navigere i dette nye set-up,
samtidig med at vi stod foran nogle meget hårde økonomiske betragtninger og beslutninger. Året har dog også
givet regnskabsafdelingen en helt anden indsigt i museumsopgaverne, vi har pakket paller, lært at køre palleløfter,
hjulpet med nedpakning af genstande iført hvide handsker
og samarbejdet om butiksbestyrelse i vores pop-up butik.
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DESIGNMUSEET
MØDER KUNSTEN
Af udstillings- og samlingschef Christian Holmsted Olesen

Kort efter beslutningen om at nedlukke
Designmuseet opstod idéen om at vise en
del af samlingerne på Kunsten i Aalborg
i 2021. Men hvordan? Skulle man vise en
traditionel udstilling om Danish Design i
Aalborg med de fortællinger, museet
plejer at levere? Det virkede forkert.
Under et inspirerende besøg i Alvar Aaltos magiske museumsbygning i Aalborg fuld af kunst fra netop samme
periode som Danish Designs storhedstid opstod konturerne af et koncept øjeblikkeligt, for synet af kunstværkerne
mindede rent visuelt så meget om dansk design, at det
ville være besynderligt ikke at gøre opmærksom på slægtskabet mellem kunstarterne i det 20. århundrede.
Historien om dansk design handler som regel om de dybe
rødder i håndværk, naturlige materialer, tradition og funktion. Betoningen af det brugsmæssige aspekt ved dansk
design har hidtil gjort det mindre relevant at se på,
hvordan dansk design umiddelbart harmonerer med tidsånden rent sansemæssigt, hvad der er sket i samtidens
billedkunst, arkitektur, musik, film m.m. Selvom dansk
design er orienteret mod brug, så har det en form, som
ikke kun knytter sig til brug. Og det bliver meget let synligt,
når det sættes sammen med kunst. ”Formens magi –
design og kunst” bliver en udstilling, der taler til sanserne
uden videre intellektuel overbygning. For design og kunst
kan forstås med sanserne alene.
En tværmuseal udstillingsgruppe med medarbejdere fra
Kunsten, Louisiana og Designmuseet har siden efteråret
set på værker fra de tre museers samlinger og diskuteret
visuelle temaer og totalscenografi til Formens Magi, som
åbner på Kunsten Aalborg til sommer og i 2022 bliver den
første særudstilling på Designmuseets nye gulve.
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LIVE FRA
ARKIVERNE
Af museumsdirektør Anne-Louise Sommer

Da COVID-19 lukkede verden ned, og
museet gjorde klar til den store ombygning, gik det stærkt med at få lavet en
digital handlingsplan, som bl.a. gik ud på
at samle alt det gode indhold som allerede findes og gøre det tilgængeligt på
museets digitale platforme. Et vigtigt
element i det digitale mindset gik ud på
løbende at udkomme med nogle anderledes og mere personlige fortællinger fra
museets fantastiske samlinger.
Efter flere ugers lock down i foråret gik vores kommunikationschef og jeg en tur op i vores fantastiske arkiver.
Briefet var, at jeg skulle tale om noget af det, jeg brænder
allermest for. Og her var det let at vælge – for vores
samling af møbelarkitekten Finn Juhls akvareller og skitser
er en absolut perle. Og Finn Juhl er en af de formskabere,
der står mit hjerte nært, og jeg har skrevet bogen ”Finn
Juhls akvareller”.
Akvarellerne og skitserne var en slags forstudier til Finn
Juhls designs – de fleste blev ført ud i livet og nogle blev
på tegnebrættet. Et af de helt store prestigeprojekter, som
har været med til at sætte dansk design på verdenskortet,
var Formynderskabsrådsalen i FN-bygningen i New York
City. Her stod Finn Juhl for indretningen i 1949 med en helt
særlig farvesætning, som er intakt i dag, efter en gennemgribende restaurering og modernisering i 2011. Et andet
yndlingseksempel er Juhls store arbejde for Scandinavian
Airlines, SAS. Her indrettede og farvesatte han både de
hypermoderne DC-8 fly og salgskontorer flere steder i
verden.
Akvarellerne kan noget helt særligt, som alle der har oplevet samlingen, vil vide. De formidler nemlig et æstetisk
univers, der viser Finn Juhls overlegne kunstneriske talent
og hans evne til at tænke i helheder og rum. Der er en
stoflighed i akvarellerne, der får noget rumligt til at træde
frem fra det flade papir.
Det som mange måske ikke ved, er, at der også var en
kvinde, der havde en finger med i spillet her. For det var
den unge indretningsarkitekt Marianne Riis-Carstensen,
ansat på Finn Juhls tegnestue, der stod for den suveræne
farvebeherskelse. Hun var en sand mester i akvarelmaling
og med sin raffinerede sans for farver, var hun den
perfekte samarbejdspartner til Finn Juhl.
Vores lille arkiv-seance med to mennesker og et mobilkamera endte med at gå viralt og få uger efter blev vi
kontaktet af SAS, som fik lov at komme på besøg og
optage en film til deres egen heritage-tiltag på Instagram.
Og filmen var også en topscorer på vores egne kanaler,
hvor den også nåede bredt ud. Nogen gange skal der ikke
så meget til at skabe en lille succes, når bare den gode
fortælling er tilstede.

Top: Akvarel af stol til FN’s hovedsæde i New York (1951).
Midten: Farvesammensætning af DC-8 fly til SAS (1957).
Bund: Museumsdirektør Anne-Louise Sommer på arkivet.
Venstre: Høvdingesofaen af Finn Juhl, 1949.
Høvdingesofaen med sofabordet af Finn Juhl (1949) udstillet på museet.
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VI DELER DESIGN,
DIGITALT
Af digital kommunikationsmedarbejder Alastair Halfhide

På tværs af teams kan vi sammen skabe
levende digitale fortællinger om design.
Med et lukket museum kan vi med videoformatet åbne op for samlingerne og alle
vores gode historier digitalt.

Med vores inhouse studie kan museet nu på egen hånd
producere video til udstillinger og digital formidling.
Idéen med studiet og videokoncepterne er at vi, selvom vi
er lukkede, fortsat kan udkomme med designfortællinger
fra husets stærke formidlere og fantastiske samling, og vi
kan bringe vores brugere og følgere med bag kulisserne
i den spændende bygningstranformation. Med alt dette
bygger vi interessen op til den store åbning i 2022.

Da museet lukkede ned i foråret 2020, begyndte vi at
eksperimentere med forskellige formidlingstiltag. Her
kunne vi se, at vores brugere reagerede positivt på vores
håndholdte videoproduktioner, bl.a. med virtuelle, guidede
ture i udstillinger og genstandsfremvisninger på arkivet.
Små korte videoer gav os en ny og spændende mulighed
for at åbne vores samlinger op og dele med omverden.

Og når museet er åbent igen, kan videofortællingerne
bruges til at formidle til vores publikum både før, under
og efter deres besøg – det giver mening hele vejen rundt.
Det kan være en måde at binde vores fysiske bygning og
udstillinger sammen med vores digitale univers. En måde
at dele design på, også digitalt.

Derfor har vi etableret vores eget filmstudie i museet, som
giver museet en ny og bæredygtig formidlingsplatform.
Det er skabt for at gøre produktionen så let for os som
muligt, og samtidig holde en høj kvalitet i formidling,
video og lyd.

Husk at følge med på vores digitale kanaler!

Øverst: Museumsinspektør Anders Eske Hansen i museets filmstudie.
Nederst: Museumsdirektør Anne-Louise Sommer fortæller
om byggeprojektet til en video.
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STUDIETUR
TIL WIEN
Af museumsinspektør Anne Cathrine Wolsgaard Iversen

Det har været et på mange måder
besynderligt år, som rent arbejdsmæssigt
primært har været præget af planlægningen af nyopstillingerne og nedtagningen
af museets samlinger.
En del af de vanlige inspektøropgaver – som ex. besvarelse af forespørgsler – har måttet nedtones for at nå de
mere presserende opgaver. Udover museumsinspektørerne har museets værksted ydet en meget stor indsats med
især flytningen af de tungere ting fra museumsfirkanten til
magasinerne. I vintermånederne har det været en særdeles kold fornøjelse at sætte genstande på plads på de
hurtigt fyldte magasiner, men samtidig dejligt at stå med
de mange vidunderlige arbejder i sølv, glas og porcelæn
og kunne studere dem nærmere. Der foreligger fortsat
et stort arbejde med at sætte på plads og bl.a. registrere
placeringerne i museets genstandsdatabase.
Jeg var så heldig - få dage før COVID-19 ”lukkede verden”
- at nå en studietur til Wien med en god kollega, hvor vi
besøgte 7 udstillinger og samlinger på 2 dage. En skøn
saltvandsindsprøjtning og inspirationstur, især med
henblik på museets kommende nyopstilling af bordservice
og pyntegenstande fra Renæssancen til i dag. I Wiens
omfattende kunstkammersamlinger så jeg bl.a. den
udsøgte, udskårne og dekorerede abeloneskal.
Designmuseum Danmark har tilsvarende fantastiske
”samtale- eller pralestykker” som vil indgå i udstillingen
”Bord, dæk dig!”.

’Die drei Gorgonen’ af Gerold Tusch (2013) fra Belvedere i Wien.

TELEFONBOKSEN
Af drifts- og sikkerhedschef Allan Larsen

Designmuseum Danmark er kendt for at have en bred
samling af genstande. Det være sig fra tekstiler-keramikborde-stole-vandpumper og genstande fra bymiljøet,
herunder en telefonboks. Under den igangværende renovering af museet har begrebet telefonboks fået en helt ny
betydning.
Hvad kan man bruge en telefonboks til? Er den ikke ved at
være udfaset og meget old school? Under renoveringen
løb vores entreprenør ind i varmerør med asbestisolering
på. Rørene var nede i ingeniørgangen, en smal en på ca.
en meter i bredden og ca. en meter dyb. Ikke meget plads
at arbejde på, når der skal asbestsaneres. Men så er det
godt, at der er ansatte, der kan tænke - nåå ja - ud af
boksen.
Det kom der disse tre ”telefonbokse” ud af. På bagsiden
(op mod væggen) er der et indhak så boksen kommer ind
over røret, tæt op ad væggen. Således kan man inde fra
boksen arbejde på saneringen af røret. To af boksene er
arbejdssteder, den sidste er til omklædning.
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NEDTAGNING FØR OPBYGNING
– ET BLIK IND I MUSEUMSVÆRKSTEDET
Af værkstedsmedarbejder Michael Ehlers Pedersen

2020 blev året hvor samtlige udstillingsrum skulle tømmes for genstande for at gøre klar til den store renovering.
De opbyggede vægge blev taget ned for at gøre plads til
det storstilede gulvprojekt. Og i juli blev ”Projekt Nedtagning” skudt i gang med afmonteringen af udstillingen
”Night Fever”. Den var lige ankommet fra Vitra Design
Museum i Tyskland, vi havde lige præcis nået at fejre den
med en stor åbning i januar 2020, inden COVID-19 ramte
os. Efter gulvprojektet startede ud i nordfløjen var næste
skud på stammen, hen over sommer og efterår, nedtagning
af den store udstilling, Creme De La Creme, garderobeområdet og til sidst butikken og tilhørende lager.
Næste fase var så cafeen og forhallen. Her skulle Jette
Gemzøe trappeløbere rulles omhyggeligt sammen og
gemmes. Ligeledes løberne på Amaliegadesiden.
Og så kom turen til tømning af syd/østfløjen.

Arbejdet med forberedelse af gulvprojektet er alt i alt gået
godt. Der har været arbejdet ihærdigt på værkstedsfronten
for at gøre klar til det videre renoveringsprojekt.
Generelt var nedpakning af alle samlingerne en opgave,
som krævede meget stillingtagen. Hvilket udstyr som fx.
podier, skulle gemmes og hvad skulle vi skille os af med.
Vores museumsgenstande er, med stor hjælp fra inspektørerne, blevet båret forsigtigt tilbage på magasinerne. Og
et udvalg af de større genstande skal medio 2021 køres til
fjernmagasin i Hillerød.
Summa summarum, nedtagningsprocessen var en
omfattende opgave, som vi fik løst i fællesskab.

Sådan ser vores stoletunnel ud, når kun bygningsskelettet står tilbage. Man kan opleve den igen i 2023, hvor den bliver udstillet igen.
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INTERVIEW
OPTIMERING AF BRUGEROPLEVELSEN I BIBLIOTEKET
Af kommunikationschef Nikolina Olsen-Rule

Selvom museet har været lukket i
forbindelse med den store ombygning,
har museumsbibliotekarerne haft rivende
travlt - dels med at servicere lånere via
fjernlånsordning og dels med etablering
af et helt nyt bibliotekssystem med ny
digital brugergrænseflade, som skal gøre
det nemmere og hurtigere, når bibliotekets brugere fremover vil tilgå den store
bog- og materialesamling. Museumsbibliotekar Astrid Hunov, giver her et
indblik i nogle af de opgaver, der har fyldt
i løbet af året.
Hvordan har det været at arbejde i biblioteket under
lukkeperioden?
- Det har selvfølgelig været underligt på den måde, at
vores arbejdsliv, som så mange andres, ikke ligner sig selv.
Vi er vant til at yde en helt særlig service for vores lånere,
når de kommer og bruger museet og læsesalen. Her kan vi
snakke med dem og hjælpe dem med at finde frem til det
materiale, de har brug for i deres research. Som fagbibliotek servicerer vi jo både fagfolk – fra møbelsnedkere, grafiske designere, tekstil- og modedesignere der alle søger
inspiration og viden om netop deres fag og dets udvikling
i vores samlinger – til den nysgerrige museumsgæst, der
opdager biblioteket for første gang. Og så er der selvfølgelig alle de studerende og virksomheder, der bruger os.
Selvom efterspørgslen har været stor, har vores brugere
været enormt forstående overfor, at vi naturligvis ikke kan
yde den samme service, som vi plejer, under ombygningen
og med de yderligere restriktioner, som har præget hele
samfundet under pandemien.
Det har også bekræftet os i, at museet har et helt unikt
produkt i museumsbiblioteket, som betyder noget for
rigtig mange mennesker og det giver vores arbejde
mening og værdi.

Hvordan har lånerne kunne tilgå samlingen under
nedlukningen?
- Trods nedlukningen er vi stadig en del af den nationale
fjernlånsordning. Det betyder, at alle danskere har kunne
låne bibliotekets bøger via www.bibliotek.dk, til afhentning
på deres lokale bibliotek. Det betyder helt konkret,
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at vi modtager bestillingerne fra biblioteker i hele landet.
Så samler vi bøgerne til ugentlig afhentning, hvorefter de
bliver distribueret ud til lånerne. Det er en god løsning, når
nu vi ikke kan tilbyde den ’fulde’ pakke i et stykke tid. Men
vi skal da ikke lægge skjul på, at vi savner den uformelle
dialog, der ligger i det fysiske møde med vores lånere og
dem der bruger læsesalen i det daglige. Derfor glæder vi os
ekstra meget til at byde dem alle velkommen, når museet
åbner igen.

En anden opgave, der har fyldt i løbet af året, er
migrationen over til et nyt, forbedret bibliotekssystem.
Vil du fortælle lidt om det?
- Ja, vi er i gang med at skifte bibliotekssystem, da det, vi
hidtil har brugt via udlicitering fra Det Kongelige Bibliotek,
udgår. I vores nye system, Reindex, kan vi udnytte funktionerne mere optimalt. Og så er det mere brugervenligt for
vores lånere. Når de søger efter litteratur eller andet
indhold i fremtiden, vil de således opleve, at det bliver
nemmere via denne nye, og mere tilgængelige,
brugergrænseflade. Alt i alt et løft, som vi glæder os til
at introducere.

MØNSTERKRAFT
KUNST SKAL OPLEVES
MED KROPPEN!
Af museumsinspektør Kirsten Toftegaard

Et af de projekter, som vi har arbejdet på
at udvikle, mens vi har haft lukket, er en
udstilling, som inviterer museumsgæsten
til en kropslig oplevelse. Vi har i samarbejde med kunstner, scenograf og
musiker Henrik Vibskov skabt et stærkt
koncept, hvor rytme, mønstre og
mennesker mødes.

Med projektet ”MØNSTERKRAFT” indbyder
Designmuseum Danmark publikum ved nyåbningen i 2022
til aktivt at deltage i en fælles rytme af mønstre understøttet af musik, bevægelse, dans og andre kunstarter.
Mønstre er billedkunstens og designets rytme. Mønstre
og rytme findes overalt i vores liv, både i kunsten, i det
biologiske og i vores kulturelle liv. Det lille foster i mors liv
lytter til den konstante og rolige hjerterytme – barnets
første lyd. Roligt og rytmisk åndedræt får vores krop og
sjæl til at falde til ro og kan føre os ind i en meditativ
tilstand. Hverdagslivet er organiseret i en mønsterrytme,
som påvirker vores krop og psyke i positiv retning.
I kunsten findes mønsterrytmer i vores sprog, i litteraturen, i musikken, i arkitekturen, i designet og i billedkunsten. Nogle steder fastfrosset, andre gange i bevægelse.
Mønstre er rytme og gentagelser, der kommunikerer
direkte til kroppen. Mønstre har potentialet til at forene
på tværs af kulturer, stilepoker, aldersgrupper og sociale
klasser.
Med modedesigner, kunstner og musiker Henrik
Vibskov som kreativ iscenesætter, tager udstillingsprojektet afsæt i museets store samling af tekstilmønstre,
både de flade endimensionelle, men også de mønstre, der
antager konkrete tredimensionelle former i beklædning.
Mønstrene bliver levendegjort, så publikum kan interagere
med dem i et meditativt og kreativt rum. Her kan man
sanse rytmen og mønstrene og skabe nye mønstre og
rytmer.
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VORES GÆSTER
ET KORT ÅR

47.930

1. JANUAR – 11. MARTS 2020 (COVID-NEDLUKNING AF DANMARK)

Unge 18-25 år
6.722
Seniorer 65+
1.748

Børn 0-17 år
1.643

Voksne
21.707
Studerende
8.008

Grupper: Skoler
2.768
Grupper: Privat
675

Events
3.142
Besøg i bibliotek & arkiv
1.077
Designværkstedet
familieværksted
440

310.192
289.869

279.060

229.179

172.459
132.023

82.508

94.689

63.123

2011

47.930

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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ØKONOMI
ÅRSRESULTAT
2020 var et helt udsædvanligt år. Som årsregnskabet
viser, så gik vores egenindtjening brat i stå, og indtægten efter nedlukningen i marts bestod primært af det
statstilskud, som vi modtager for at bedrive museum,
arkiv og bibliotek, samt de store fondsdonationer til
byggeprojektet. 2020 afrundes med røde tal på
bundlinjen, som det desværre ses over en bred kam
i det danske kultur- og virksomhedslandskab.

INDTÆGTER
Driftstilskud fra staten
Projekttilskud m.v. fra staten
Tilskud fra kommuner
Ikke-offentlige tilskud
Entreindtægter
Lokaler ejendomme, friarealer
Samlingens forvaltning
Anden formidlingsvirksomhed
Andre renter
Butik og cafe
COVID-19 kompensationsordninger
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.)

2020
15.563.059
577.266
0
14.484.244
2.296.008
3.784.073
50.643
241.899
7.296
2.040.212
4.418.583

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

43.463.283

52.860.099

2020
-20.831.876
-15.648.334
-584.772
-1.516.336
-2.861.703
-721.503
-1.705.430
-12.152
-667.457
-64.166
-2.274.412

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

-46.888.141

-49.359.713

0
0

-3.000.000
0

-3.424.858

500.386

TAK TIL
REPRÆSENTANTSKAB
& BESTYRELSE
2020 var på mange måder et utroligt år. Det startede med et festbrag med ”Night
Fever”, før alt lukkede ned som følge af COVID-19. Tak til en modig og forudseende
bestyrelse og et engageret repræsentantskab. Og ikke mindst vil vi gerne rette en
kæmpestor tak til vores dygtige hold, der også i 2020 gjorde en enorm forskel for
museet.
Tak fordi I bidrog og satte jeres præg på museet i de allersjoveste åbningstider og
mindre sjove lukketider. Vi måtte desværre sige farvel til en hel del under den kraftige
nedlukning, men også tak til de få, der har båret museet videre og sikrer, at vi kommer
stærkt igen.
BESTYRELSE 2020
Henrik Tvarnø, formand (tiltrådt ultimo oktober 2020)
Jeppe Skadhauge, advokat (næstformand)
Camilla Mordhorst, CEO
Dan Boyter, CEO
Helle Søholt, CEO
Johan Adam Linneballe, designer og direktør
Nikolina Olsen-Rule, kommunikationschef (medarbejderrepræsentant)
Stig Andersen (formand, udtrådt ultimo oktober 2020)
REPRÆSENTANTSKABET 2020
Adam Pade, redaktør
Anne Cathrine Wolsgaard Iversen, museumsinspektør (medarbejderrepræsentant)
Annette Estø, direktør
Camilla Mordhorst, CEO
Dan Boyter, CEO
Grete Thrane, advokat og mag.art.
Helle Søholt, CEO
Henrik Tvarnø, formand
Jeppe Skadhauge, advokat
Joachim Meyer, museumsinspektør
Johan Adam Linneballe, designer og direktør
Karin Carlander, designer
Lene Brix, arkitekt
Mathilde Aggebo, fagleder
Nikolina Olsen-Rule, kommunikationschef (medarbejderrepræsentant)
Nina Linde
Per Vangekjær, malermester
Pil Bredahl, designer
Rane Willerslev, museumsdirektør
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TAK TIL
MEDARBEJDERE
2020
Aja Fogh Linnet, Alastair William Halfhide, Allan Peter Kulsø Larsen,
Anders Eske Laurberg Hansen, Anette Rughave Tanchittiwat, Anja
Birgitte Lollesgaard, Anja Puggaard Hansen, Anja Soussan, Anna
Junker Sohrbeck, Anna Mørch, Ann-Christine Neerup Rørvang,
Anne Cathrine Wolsgaard Iversen, Anne Kathrine Krogh Bornak,
Anne-Louise Sommer, Astrid Christine Hunov, Boris Hagelskjær
Jensen, Camilla Bachiry, Camilla Thorsen Vilslev, Christian
Holmsted Olesen, Christine Rosenlund, Emma Christophersen,
Esben Karl Markus Lindhe, Eva Esther Larsen, Frederikke Lunga
Katchen, Freja Talya Bonnesen Skytte, Gitte Egholm Kopenhagen,
Henriette Falkenberg Andreasen, Jasper Vangsgaard, Jette
Nedergaard, Karen Birgitte Juul Sørensen, Karoline Krabbe,
Katrine Nilsen, Kenn Roy Rasmussen, Kirsten Rotbøll Lassen,
Kirsten Toftegaard, Kristian Rise, Lena Nicolajsen, Lene Bruun
Bolin, Lene Schack, Line Hjorth Christensen, Louise Julie Kure,
Mads Bengtson, Marianne Dupont, Marie Djernes Brostrøm, Marie
Junia Fly Louw Käszner, Mathias Kobberrød Rasmussen, Miamaja
Koch Olsson, Michael Ehlers Pedersen, Miriam Have Watts,
Natasja Louise Hansen, Nathalie Türck Østergaard, Nikolina
Sylvest Olsen Rule, Nina Gry Myschetsky, Nina Kristine Jensen,
Nora Lykke Sattrup, Olga Therese Sotlugg Nowotny, Oskar Feldbæk
Kristensen, Pernille Søholm Stockmarr, Peter Querling Jacobsen,
Rebekka Hilmer Heltoft Nielsen, Salim Musbah Chami Haddad,
Sara Fruelund, Simon Lenz Bærentsen, Simone Mary Jensen, Sofie
Osmark Genz, Stine Elnif Nielsen, Søren Nordhausen, Thomas
Bakke, Tina Folkersen, Tom Lorenzen, Trine Kirsa Mernøe, Vera Ada
Langstrup Hartmann, Victor Christopher Skovmand og Vilhelm
Lindinger Saxild
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TAK TIL
FONDE &
SAMARBEJDSPARTNERE

SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN
AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND
A.P. MØLLER FONDEN
AUGUSTINUS FONDEN
C. L. DAVIDS FOND OG SAMLING
C.L. DAVIDS LEGAT
DEN GRØNLANDSKE FOND
DESIGNMUSEETS VENNER
ERNST B. SUND FONDEN
GANGSTEDFONDEN
HERMOD LANNUNGS MUSEUMSFOND
HUGO BOSS
KONSUL GEORGE JORCK OG
HUSTRU EMMA JORCKS FOND
LIGHTHOUSE AVIATION GROUP
NY CARLSBERGFONDET
PEER RANDER AMUNDSENS LEGAT
POLITIKEN-FONDEN
STATENS KUNSTFOND
VARELOTTERIET

44

