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Et museum lever først, når det er fuld af 
glade mennesker, der vil beriges, 
begejstres og forundres. Det gode 
museumsbesøg underholder, men gør også 
gæsterne klogere. Inviterer på en rejse, der 
udvider horisonter, og skaber indsigt i det 
nære og det fjerne. 

2021 blev et år, hvor vi ikke levede op til dette. For også i 
2021 var museet lukket, mens vores enestående, fredede 
museumsbygning fra 1700-tallet blev gennemgribende 
renoveret og restaureret, så den atter kan fremstå som 
den perle, den udgør i Københavns arkitektur. Generøse 
private fonde har gjort det muligt. Dygtige håndværkere, 
kunstnere, entreprenører og rådgivere har skabt 
resultaterne. Og mens alt dette har taget form, har
 museets dedikerede stab arbejdet på at skabe 
indbydende udstillinger og publikumsarealer til 
en samlet museumsoplevelse. 

2021 stod stadig i pandemiens tegn. Det betød nedluk-
ning og sociale restriktioner, der også satte præg på 
arbejdslivet. Det har ikke været let at skabe et nyt 
museumsindhold under de vilkår, men vi står nu et sted, 
hvor vi kan se, at det lykkes, og for det skal der lyde en 
meget stor tak til alle, der har bidraget.

Når Designmuseum Danmark genåbner juni 2022 efter 
godt to års lukning, byder vi velkommen til 2500 m2 
oplevelser. I otte nye udstillinger af varierende størrelse, 
der favner fra det gamle kunstindustrimuseums 
historiske Wunderkammer til en poetisk fabulerende 
iscenesættelse af den fremtid, der allerede er her, 
forsøger vi at komme hele vejen rundt. 

Udstillingerne viser, hvordan design til alle tider har 
været menneskets respons på skiftende livsvilkår og 
behov. Hvordan design har skabt værdi for mennesker 
og samfund gennem et bevidst, intelligent og kreativt 
livtag med store og små udfordringer, og det i en sådan 
grad, at man i dag taler om, at design kan være én nøgle 
til at løse nogle af de store, globale udfordringer. 
Det er herigennem, vi sikrer, at et besøg på 
Designmuseet bliver relevant og vedkommende for alle. 
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Og vi kommer ikke kun til at formidle design inde i den 
smukke museumsbygning. Oplevelsen starter på 
pladsen foran hovedindgangen, med skiftende 
udstillinger i montrerne. Og den fortsætter inde i
museumshaven, Grønnegården, som i årene frem vil 
tage form af et grønt læringsunivers. 
Vi præsenterer ikke en fiks og færdig løsning, men vil 
teste skiftende formater i dialog med vores gæster. 
Vi ved dog allerede nu, at der kommer til at være fokus 
på klimadagsordenen, bæredygtighed og det gode 
håndværk – og at det skal blive stedet, hvor store og 
små sammen kan udforske relevante og vedkommende 
ideer og processer. 

Det er ikke kun i udstillingerne, at vi går i dialog med 
vores gæster og inviterer til refleksion over designs 
livsforandrende potentialer. Som noget nyt tænker vi 
ikke udstillinger som museets primære opgave og de 
kommercielle arealer som butik, café og gæstefaciliteter 
som en sekundær opgave. Alt rummer en oplevelse, alt 
er kurateret stramt. Om det er vores museumsbutik, der 
har ambitioner om at være en vigtig og nytænkende 
designshop, der både præsenterer klassiske ikoner, 
limited editions af unge og endnu ukendte designere 
eller one off’s skabt af kunsthåndværkets lysende 
talenter. Eller en oplevelse i café og loungezoner, hvor 
et fint udvalg af de gamle designeres ikoniske stole, 
bekræfter os i, hvor vigtigt det er, at design opleves 
med alle sanser og helt tæt på kroppen – noget 
museumsgenstande ikke gør muligt.

Designmuseum Danmark blev sat i verden i 1890 for at 
fortælle, hvordan design og kunsthåndværk gør verden 
til et bedre sted at være. Og hvordan man kan skabe det 
gode design gennem inspiration fra historiske 
forbilleder. Det formål har vi holdt fast i gennem mere 

end 130 år, men som altid indfries det på nye måder, som 
et spejl af den tid vi lever i. Det Designmuseum version 
2.0, vi genåbner juni 2022, er vores bud på et museum, 
der hviler på et kunstindustrimuseums stolte tradition, 
og skaber mening og relevans i det 21. århundrede. 
Til gavn og glæde for flest muligt. 

Vi glæder os sådan til at byde velkommen.

Henrik Tvarnø, Bestyrelsesformand
Anne-Louise Sommer, Museumsdirektør

ET LEVENDE MUSEUM
FORORD

Af bestyrelsesformand Henrik Tvarnø og 
museumsdirektør Anne-Louise Sommer



- Museumsdirektør Anne-Louise Sommer.
Museets restaurering har været så omfattende, at alle kroge og hjørner af den historiske 
1700-tals bygning, har fået et løft. Museumshaven har været byggeplads og vinduer, 
gulve, vægge og trapperum er blevet istandsat efter alle kunstens regler.



FORTÆL LIDT OM ”WONDER”
- Udstillingen har fået titlen ”WONDER”, fordi den
viser noget af det vidunderlige, vi har fundet i
museets samling, men også fordi vi gerne vil skabe
forundring og nysgerrighed hos gæsten. Udstillingen
spænder enormt bredt. Igennem fem udstillingssale
inviteres gæsten bl.a. indenfor i en genskabelse af en
privat samlers hjem fra år 1900 og vi kommer en tur
forbi museets magasin, hvor genstandene udstilles i
de reoler, de normalt opbevares i, når de ikke er i
udstillingen. Endelig præsenteres nogle af
samlingens smukkeste og mest finurlige genstande i
en 17 meter lang montre, vi har givet kælenavnet
”Bæstet”.

HVORDAN HAR I UDVALGT DE GENSTANDE, SOM 
INDGÅR I UDSTILLINGEN?  
- Vi har udvalgt genstandene ud fra det overordnede
princip, at de ikke må være fra EFTER år 1900. Det

Selvom Designmuseet har været lukket 
for publikum i to år, har der langt fra 
været stille bag de gråpudsede 
museumsvægge. Udstillingsteamet har 
arbejdet på højtryk for at skabe nye 
udstillinger til genåbningen, og sammen 
med museumsdirektør Anne-Louise 
Sommer og ekstern kurator og lektor på 
Det Kgl. Akademi, Maria Mackinney-
Valentin, har museumsinspektør Trine 
Halle skabt udstillingen WONDER, som 
viser mere end 1800 genstande fra 
museets ældre samling.

BAGOM UDSTILLINGEN 
”WONDER” MED 
INSPEKTØR TRINE HALLE

VI LADER 
SAMLINGEN 

TALE
har vist sig at være en meget nyttig begrænsning. 
Derudover har vi lyttet til, hvad samlingerne i huset 
har sagt til os. Vi har brugt timerne i magasinerne for 
at finde de genstande, som fortæller de bedste 
historier om alt det fantastiske og forunderlige, 
som samlingen indeholder. Vi har selvfølgelig også 
læst og læst og læst og debatteret stort og småt 
undervejs. 

UDSTILLINGEN STÅR SNART FÆRDIG. HVILKE 
TANKER GØR DU DIG OM PROCESSEN, OG IKKE 
MINDST MODTAGELSEN, AF ”WONDER”? 
- At skabe WONDER er en drømmeopgave! Jeg
glæder mig til at se, hvordan udvalget af genstande,
og selve iscenesættelsen af dem, forhåbentlig vil
løfte gæsternes oplevelse op på det niveau af glæde
og passion, som vi selv har lagt i udstillingen. Og
tænk lige, at alle de timer, alt vores arbejde, alt det vi
har læst og debatteret, faktisk bare kan koges ned
til, at ”WONDER” er historien om hvordan en ting
bliver til en genstand, hvordan genstande bliver til
samlinger, og hvordan samlinger bliver til et
museum.

H
øjre: `B

æ
stet` under konstruktion til udstillingen `W

onder`.
V

enstre: `Lyssakse` opstilling af væ
rker til udstillingen `W

onder`.

Af digital- og marketingansvarlig 
Mille Maria Steffen-Nielsen
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Venstre: `Engel` af Nikolne Liv Andersen
Højre: `Formens Magi` på Kunsten i Aalborg. 

SAMARBEJDE
Formens Magi er blevet til i samarbejde med 
Louisiana og Kunsten Museum for Moderne 
Kunst i Aalborg. Det er første gang 
Designmuseum Danmark bidrager til en udstilling 
i Jylland og dermed gav flere mennesker 
glæden ved at opleve de elskede 
designklassikere i et helt nyt setup. 

Det er tale om en markant anderledes udstilling, 
der viser slægtskabet mellem dansk design og 
andre kunstneriske udtryksformer. Først og 
fremmest billedkunst, skulptur og arkitektur, men 
også scenekunst indgår. 

Designmuseum Danmark bidrager med over 400 
værker til udstillingen, som blev vist på 
Kunsten i Aalborg i 2021.

Formens Magi bliver udstillet på Designmuseum 
Danmark når det åbner i 2022.

FRA AALBORG TIL 
KØBENHAVN

FORMENS 
MAGI

Af udstillings- og samlingschef 
Christian Holmsted Olesen



Mens museet havde ekstraordinært åbent i nogle af de nyrenoverede 
lokaler, kunne gæster under 3daysofdesign, fra den 16 - 18 september 
2021, få en lille forsmag på en af de store udstillinger, The Future is 
Present, i de fem udendørs installationer på forpladsen. Udstillingen 
blev muliggjort med generøs støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.  

I de specialdesignede montrer på museets forplads kunne publikum og 
byens borgere se film om museets forvandling, stå på tæer og i kighuller 
se eksempler på, hvor museet bevæger sig hen.  

Udstillingen var en del af museets fremadrettede brugerinddragende 
indsatser, hvor der arbejdes på og at inddrage byens borgere mere i 
udendørs aktiviteter.   

PÅ FORPLADSEN
FUTURE

B
illede af ` FU

TU
R

E ` på forpladsen af m
useet

Af udviklingschef Kristian Rise
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SHARING 
FUTURES
 DIGITAL UDSTILLING OM FREMTIDEN

Projektet er skabt af fem afgangsstuderende fra Det 
Kongelige Akademi for Design, Institut for Visuelt 
Design i samarbejde med det strategiske bureau 
Bespoke og museet. Med SHARING FUTURES ønsker 
museet at sætte fokus på de processer og metoder, 
som ofte er usynlige for museumsgæsten. Hensigten 
er således at vise, hvordan designbegrebet ændrer 
sig og feltet udvikler sig, her eksemplificeret via 
Futures Design.  

OM SHARING FUTURES
- De fem studerende har udviklet deres projekter på
baggrund af et seks måneders forløb, faciliteret af
det strategiske bureau Bespoke og
Designmuseum Danmark

- Idéerne til projekterne tager afsæt i de studerendes
egen praksis og faglige interessefelt. Designmuseum
Danmark og Bespoke har rammesat processen med
afsæt i Futures Design, en metode udviklet af
Bespoke

- Udstillingen SHARING FUTURES er støttet af
Statens Kunstfond.

Læs mere om SHARING FUTURES her: 
https://sharingfutures.designmuseum.dk/
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I 2021 tyvstartede museet på genåbningen med den 
digitale udstilling, SHARING FUTURES. Her har en 
gruppe unge designere kigget ind i vores fremtidige 
samfund og skabt en række vilde, smukke og 
tankevækkende scenarier, der visualiserer hvordan, 
vores liv kan se ud ti år fra nu. I udstillingen kan man 
også udforske, hvordan vores arbejdspladser kom-
mer til at se ud i 2030, når det fysiske kontor bliver 
mere og mere digitalt, hvordan digital natur kan have 
en positiv effekt på vores mentale helbred og hvor-
dan fremtidens museum vil følge med tiden og tage 
form et årti fra nu.  

Af museumsinspektør Anders Eske Laurberg Hansen



I løbet af 2021 har museets forskning primært handlet om de nye udstillinger, 
der skulle stå klar til den store genåbning i 2022. I oversigten herunder fremgår 
nogle af de forskningsaktiviteter, som museets medarbejdere har bidraget til i 
løbet af året.

UDSTILLINGS- OG SAMLINGSCHEF, CHRISTIAN HOLMSTED OLESEN
Bidrog med artikel til udstillingskatalog til udstillingen, Modernism Crystalized - Family Affair med 
værker af bl.a. Boris Berlin, Daniel Berlin og Germans Ermics. Udstillingen blev vist i Galleri Maria 
Wettergren i Paris.

POSTDOC, UDSTILLINGER & SAMLINGER, SABINA MARIA ROSSAU
Deltog i workshop-serien Nordic Design Cultures in Transformation 1960-80 – et 
samarbejde mellem SDU, Linnéuniversitetet og Oslo Universitet, støttet af De Nordiske 
Samarbejdsnævn NOS-HS. Programmet, der blev udsat pga. Covid-19, sigtede på at indsamle og 
udveksle viden om nordisk designkultur i den historisk ofte oversete periode efter 1960; 
en periode, der var præget af øget bevidsthed på social og miljømæssig ansvarlighed. Rossau deltog i 
programmets online workshop maj, i skriveseminar i Rødvig og en museumsworkshop i Stockholm. 
Og hun var medforfatter af et kapitel til antologien Revolt and Resilience: Nordic Design Cultures in 
Transformation 1960-80, som udkommer på forlaget Routledge i efteråret 2022. Her bidrog hun med 
et casestudie om udstillingen FORM 68, vist i Designmuseet i maj 1968, og som repræsenterer et tidligt 
kuratorisk anslag til at belyse design som kulturelt betinget praksis. 

MUSEUMSINSPEKTØR, KIRSTEN TOFTEGAARD
I 2021 udkom monografien om den banebrydende tekstilformgiver Marie Gudme Leth, 
skrevet af museumsinspektør og historiker, Kirsten Toftegaard, og udgivet af forlaget 
Strandberg Publishing. Bogen er et resultat af Toftegaards mangeårige forskning i Marie 
Gudme Leths liv og værker og udgør et stykke pionerarbejde inden for forskning i kvindelige 
formgiveres historie. Toftegaard stod også bag udstillingen Marie Gudme Leth Pioneer of Print, 
vist på Designmuseum Danmark i 2016. Tekstilerne fra udstillingen, kan også opleves online via den 
digitale kunstportal, Google Arts & Culture.
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”CONCERT 
DES FEMMES”   
KONSERVERING AF BRODERET BILLEDTÆPPE, 
”CONCERT DES FEMMES”, 1896-1898, TEGNET AF 
ARISTIDE MAILLOL.

Allerede i 2019 fik Designmuseum Danmark en 
henvendelse fra Musée d’Orsay i Paris om eventuelt 
udlån til udstillingen ”Aristide Maillol (1861-1944). 
”Concert des Femmes” er et af museets to broderede 
billedtæpper tegnet af den franske billedhugger og 
maler Aristide Maillol (1861-1944). De to broderede 
billedtæpper er enestående i den vestlige verdens 
tekstilhistorie og derfor nogle af Designmuseum 
Danmarks værker, der er mest efterspurgte til
 internationale udstillinger.  

Efter det sidste udlån af de to store broderier, til 
museet i Aubusson i Frankrig i 2018, blev det 
besluttet, at broderierne skulle gennemgå en større 
konservering og nyindramning, før de igen kunne 
udlånes til en anden udstilling. Corona satte alle 
udstillingsplaner på pause, men i 2021 blev 
låneforespørgslen genoptaget. Udstillingen var 
blevet udvidet til også at indbefatte Kunsthaus 
Zürich i Schweiz og La Piscine i Roubaix i 
Nordfrankrig og udlånsperioden strækker sig fra april 
2022 til juni 2023.  

Designmuseum Danmark og Musée d’Orsay enedes 
om at sende det ene broderi, ”Concert des femmes”, 
til Paris, og denne gang har Musée d’Orsay bekostet 
konserveringen og nyindramningen af billedtæppet.   

I 1885 begyndte den franske billedhugger og maler 
Aristide Maillol (1861-1944) sine studier på École 
des Beaux-Arts i Paris. Ved siden af maleriet udførte 
Maillol tegninger til tekstilkunst. Her var en stor 
inspirationskilde det parisiske Cluny-museums 
samling af sen middelalder og tidlige renæssance 
tapeter, de såkaldte mille-fleur-tapeter. I 1893 
indrettede han et tekstilværksted i fødebyen 
Banyuls-sur-Mer og startede på at eksperimentere 
med indfarvning af garner med plantefarver. Desuden 
ansatte han hjælpere til at brodere billedtæpper.    

De to broderede billedtæpper ”Musique pour la 
princesse qui s’ennuie” og ”Concert des femmes” fra 
1896-1898 blev erhvervet af Designmuseum 
Danmark i 1935 som en gave fra Ny Carlsbergfondet. 
Oprindelig blev de to billedtæpper udført på bestilling 
af den rumænske prinsesse Bibescu.  

Der er ikke bevaret mange broderede billedtæpper 
efter tegning af Maillol, og museets to tæpper er 
blandt de fineste både med hensyn til tegning og 
udførelse.  
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KONSERVERING
Det store broderi ”Concert des femmes” – 
måler 156 cm x 203 cm og er syet på et groft, 
hessian-lignende, stift baggrundsstof, der er 
sammensat af flere stykker. De gamle monteringer 
fjernes, og broderierne tørrenses på for- og bagside 
for laget af støv og snavs, som i årenes løb har lagt 
sig på den håndspundne uld. Søm- og rivskader i 
kanterne udbedres, og de løst hæftede broderitråde 
fastholdes på bagsiden af tæpperne. 

Ved gamle insektskader sikres broderiet og løse 
partier syes ned. Skader langs den påsyede 
stoframme udbedres, og nye kantninger på 
bagsiden tilføjes. 
Broderierne stafferes ned på et kraftigt bundstof, 
og de monteres på nye blændrammer. Til sidst 
indrammes broderierne i nye tilpassede rammer. 
Konserveringen udføres af konservator
Maj Ringgaard.  

H
øjre:  Tekstilkonservator M

ai R
inggard ved sybordet.

V
enstre: `C

oncert des fem
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es` af A
ristide M

aillol.

Af museumsinspektør Kirsten Toftegaard



I 2021 ERHVERVEDE MUSEET 
MØBLET ”STABEL”, 
DESIGNET AF FREDERIK 
GUSTAV.

Møblet, som også var udstillet på Snedkernes 
Efterårsudstilling 2021, består af en række stabelbare 
moduler og skuffer, der på legefuld vis kan åbnes og 
lukkes i alle retninger. Træets årer, karakteristisk for 
trætypen Oregon Pine, skaber et grafisk udtryk i 
møblet og understreger modulernes funktion.  

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 2020-2021 
den forsknings-, formidlings- og 
udstillingsstrategi, som peger frem mod 
museets genåbning i 2022. 

`S
tabel` af  FrederikG

ustav.

HIGHLIGHTS

ERHVERV-
ELSER

11

Af udstillings- og samlingschef 
Christian Holmsted Olesen



STOLE FRA DET KGL. TEATER

STOL FRA NAPOLEON III`s KRONINGSFEST

Det Kgl. Teater forærede museet 7 stole fra 
1800-tallet i forbindelse med teatrets fraflytning fra 
det store møbellager på Holmen. Særlig to af stolene 
gemmer på sjove og spændende historier: 
En udskåret armstol med guldstaffage, som ”deltog” 
i kroningen af Napoleon III 2. december 1852. Den 
danske gesandt var med til festligheden og 
hjembragte stolen som souvenir, hvilket var 
almindelig praksis. Stolens proveniens er 
verificeret af Nationalmuseet.   

KONG FREDRIK IX`s ”GRILLSTOL”

Den musikglade Frederik IX medbragte ofte partituret 
til aftenens opera, når han besøgte Det Kgl. Teater. 
For at kongen kunne være relativt anonym, og 
samtidig se dirigenten, mens han fulgte med i 
partituret, blev han anbragt i en inkognitologe. Denne 
loge er placeret bag gitterlågen i prosceniet,
populært kaldet ”grillen”. Heraf navnet Frederik IXs 
grillstol. 

SØLVFAD AF KAY BOJESEN

Det aflange fad med tilhørende serveringsbestik er 
fremstillet i sølv og teaktræ. Kay Bojesen designede 
det engang i 1930’erne. Fadet kaldes ofte 
Fiskefadet, men det er uklart, om det er lavet 
specifikt til at servere fisk eller blot er et 
serveringsfad. Fadet er en gave fra Brita Catherine 
Ireland hvis far, Axel Hansson, fik det som 
jubilæumsgave i 1956. Hansson var medstifter 
og medejer af konfektionsfabrikken Hobson of 
Copenhagen.  

Øverst: Napoleons III`s stol.
Midt: Fredrik IX`s  `Grillstol`.
Nederst: `Sølvfad` af  Kay Bojesen.
Højre: `MYX-Chair` af Jonas Edvard.

MYX CHAIR, 2020
Jonas Edvards MYX-Chair er håndlavet i Danmark og fremstillet 

af naturlige, biobaserede genbrugelige materialer. 
Mycelium svampen og hampefibre er sat sammen for at 

konstruere, fremvokse og udvikle designet. Materialet dyrkes i 
en periode på 3-4 uger og støbes derefter i sin endelige form.  

Stolen er erhvervet som en del af udstillingen 
The Future Is Present.
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Af museumsinspektør Anne Cathrine
Wolsgaard Iversen

SVAMPE & HAMPEFIBRE
FREMTIDENS MØBLER ER 

BÆREDYGTIGE
Af museumsinspektør Pernille Stockmmarr 
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FORTÆL LIDT OM RENOVERING AF 
GULVENE
-Det har været en stor og vigtig opgave, som har 
handlet om at sikre, at gulvet stabiliseres. Inden 
renoveringen var mange af fliserne krakeleret da 
fundatmentet har forskubbet sig. Det har gjort, at 
marmorklinkerne løsnede sig fra underlaget.

HVAD HAR VÆRET UDFORDRENDE I FOR-
HOLD TIL AT FÅ LAGT SÅ STORT ET GULV? 
-En af udfordringerne har været, at få de nye og de 
gamle fliser til at passe sammen i hele den store 
gulvkabale. De gamle fliser er nemlig ikke skåret som 
i dag, hvor præcisionen er større. For at løse opgaven 
med bl.a. at få de gamle og nye fliser til at passe i 
mål, niveau og tykkelse har håndværkerne bygget en 
maskine, der kan få de gamle fliser til at få samme 
tykkelse på hele fladen.

HVAD KAN VI GLÆDE OS TIL?
-Ud over, at vores gæster og medarbejdere, kan gå 
på nye flotte gulve, så kan vi også glæde os over, at 
renoveringen har en positiv effekt på miljøet. Den 
gulvvarme og isolering, som også har været en vigtig 
del af renoveringen, gør at vi optimerer og klimasikrer 
museet. Når man som os har til huse i en bygning fra 
1750, så har det været nødvendigt at opgradere for at 
at sikre en fremtidig drift.

DELE AF SYDFLØJEN ER LAGT 
MED DE NYE HERMELIN FLISER 
FRA NORDNORGE. 
DET ER SOM AT KIGGE OP I 
HIMLEN, ELLER OVER ET FJELD. 
DEN DYBE OG STÆRKE 
NATURFØLELSE SOM TRÆDER 
FREM I DISSE ENESTÅENDE 
FLISER, ER REN MAGI.

- MUSEUMSDIREKTØR ANNE-LOUISE SOMMER”

Q&A MED MUSEETS DRIFTSCHEF 
ALLAN PETER KULSØ LARSEN

2500 M
MARMOR 
GULV

2

Af kommunikationsassistent Monica A. Amundsen



OUT 
AND 
ABOUT 

14

Ø
verst: P

LA
TFO

R
M

E 10
, Lausanne, S

chw
eiz.

N
ederst:  M

useum
sdirektør A

nne Louise S
om

m
er og 

m
useum

sinspektør K
irsten Toft

egaard.
Læ

s m
ere på w

w
w

.plateform
e10

.ch/fr  

MARIE GUDME LETH-TALK PÅ 
BOGFORUM

Museets inspektør Kirsten Toftegaard deltog 
sammen med museumsdirektør Anne-Louise 
Sommer på bogforum (billedet nederst th.), i an-
ledning af udgivelsen af Toftegaards monografi om 
tekstilkunstneren Marie Gudme Leth på forlaget 
Strandberg Publishing. På billedet ses de to i en talk 
på forlagets stand. 

DESIGNMUSEET I LAUSANNE

Kan et museum være en platform for forandring? 
I 2021 deltog museets kommunikationschef, Nikolina 
Olsen-Rule, på den internationale konference 
Communicating The Arts, med et case study om 
hvordan Designmuseum Danmark har arbejdet med 
publikumsudvikling og lokale stakeholders med 
afsæt i det årligeevent, Design X Change. 

Da konferencen var udskudt på grund af Covid-19 
kom dette tema til at fylde. Alle medvirkende blev 
bedt om at inddrage et perspektiv på, hvordan 
pandemien har påvirket måden at kommunikere på 
og hvad det har betydet for museets arbejde med 
publikumsinddragelse. 

Af kommunikationschef Nikolina Olsen-Rule
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P
rocesbilleder af forgylning af kronen.

HUN SÆTTER KRONEN 
PÅ VÆRKET
INTERVIEW MED STENHUGGER 
VANJA MIA SCHWARTZ

Vanja Mia Schwartz er stenhugger, og har 
lang erfaring med at bringe figurer frem 
af den hårde masse. De seneste år har 
hun, i sit værksted i udkanten af Køben-
havn, med knippel, lufthammer og mejsel 
haft travlt med at nyhugge to helt særlige 
figurer, nemlig Frederik 5.s kongekroner, 
der pryder kartoucherne på museets fa-
cader. Læs med her, og bliv klogere på det 
arbejde, der kræver præcision, tålmodig-
hed og en fast hånd. 

HVAD HAR DIT PRIMÆRE ARBEJDE 
BESTÅET I, I FORHOLD TIL MUSEETS 
RESTAURERING?
- Jeg har nyhugget kartouchen over hovedindgangen
i Bredgade, bestående af 7 individuelle sten. Og i
skrivende stund er jeg i gang med at nyhugge
kartouchen over indgangen til Amaliegade, der
består af 5 individuelle sten. En kartouche er en
ornamenteret ramme omkring en indskrift, som i det-
te tilfælde er Kong Frederik 5.s, og stenene er nyhug-
gede i en Obernkirchener sandsten.
Kartoucherne er stort set identiske med hinanden
i motivet.

HVILKE SÆRLIGE VÆRKTØJER HAR DU 
MÅTTE TAGE I BRUG I DIT ARBEJDE?
- Jeg har hugget alle stenene ud fra en råblok uden
brug af robotteknologi. Dvs. de er alle hugget ud af
en firkantet klods, der er blevet til den færdige sten,
og dette er gjort i hånden. For at kunne måle nøjag-
tigt ud, så jeg kan hugge stenene med en præcision
på 1 mm., har jeg anvendt et punktérapparat. Det er et

måleinstrument, en slags 3D “lineal”, der via en 
fiksering af tre kugleled og en stålpind, kan måle 
afstande på de enkelte figurative dele, så disse kan 
overføres fra gipskopien og over til stenen. 
Derudover har jeg anvendt en knippel, en 
lufthammer, mejsler og bejdsejern som jeg sliber i 
forskellige udformninger. Til grovudklodsningen helt i 
starten har jeg også anvendt en vinkelsliber.

HVAD HAR DU FUNDET SÆRLIGT 
SPÆNDENDE OG MÅSKE UDFORDRENDE, 
VED NETOP DENNE OPGAVE? 
- Jeg har hugget en del skulpturer og udfordrende
figurative elementer igennem de sidste mange år, så
jeg har en del erfaring med de tekniske udfordrin-
ger, der er i at hugge figurer. Jeg har bl.a. hugget de
to putti-figurgrupper, også af Petzold, der flankerer
museets hovedindgang mod Bredgade, i forbindelse
med at pladsen blev restaureret for nogle år tilbage.
Det til trods, var den teknisk sværeste del af begge
kartoucher at hugge ribberne ud på begge
kongekroner, og lave den bløde hattepuld. Dette
skyldes, at der dårligt er plads til mejsel og
hammer, når man udhuler stenen, og der en risiko
for at “stresse” stenen for meget, så den risikerer at
brydes i en svag lagdeling, som man måske ikke kan
se på overfladen. Når man gennemborer og udhuler
de fint huggede ribber, der er meget tynde, kan man
være uheldig at knække dem, fordi man rent teknisk
udfordrer stenens muligheder. Så man skal være
meget fokuseret på hvert eneste slag. Desuden skal
de hugges til allersidst, efter at man har investeret
mange timer i stenen. Så når den teknisk sværeste
del skal laves til allersidst, er det altid en mental
udfordring. Men det er også noget af det
fascinerende ved at hugge i sten, nemlig at stenen,

uanset sværhedsgrad af opgaven, altid kræver, at 
man er nærværende og fordybet i sit arbejde, for at 
det bliver godt.

Forgyldningen af kronen er en anden proces, der var 
udfordrende, da det kræver fornemmelse og erfaring 
for materialet. Når man lægger det sidste lag 
guldgrund på overfladen, risikerer man, at guldet bliver 
mat, hvis man påfører det for tidligt. Men hvis man 
påfører det for sent, i forhold til guldgrundens 
tørringsgrad, risikerer man, at guldet ikke hæfter og 
skal så starte forfra. Eftersom det var store områder 
der skulle belægges med bladguld, skulle jeg også 
sikre mig, at jeg kunne nå at lægge bladguld på det 
område, som jeg havde gjort klart med guldgrund, 
inden det tørrede for meget op. Men det gik fint og 
guldet skinner, som det skal.

Følg Vanja Mia Schwartz på instagram 
@vanjamiaschwartz

Af kommunikationschef Nikolina Olsen-Rule
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Lorem Ipsum

SÅDAN 
UDKOM VI 
UNDER 
NED-
LUKNING
Mens museet har været lukket, har et lille 
kommunikationsteam arbejdet på at udvikle nye 
formater og udkomme på forskellige platforme, 
der gav mening i en anderledes tid. 

Et af projekterne - ”Godt design på 2 minutter” – er 
et ultrakort og stramt videoformat, som gør, at vi 
kommer ud med vores viden og passion på en ny 
måde. Tanken har været, at levendegøre samlingen i 
nedlukningsperioden og videreføre nogle af de 
formidlingsformater, vi har haft succes med, hvor 
publikum møder museets eksperter, der fortæller det 
man ikke kan læse sig til andre steder om genstan-
de, de selv udvælger. Indholdet tager altid afsæt i en 
særlig historie, eksperterne selv ønsker at dele med 
omverdenen. Videoerne er skabt til at 
udkomme på facebook. 

En anden måde, vi kom bredt ud, var via et 
kampagnesamarbejde med den anerkendte 
internationale designpris, IF Design. Her kørte vi 
en social-kampagne med små historier om de danske 
prisvindere. 

Med støtte fra Erhvervsstyrelsens genstartpulje, fik 
museet udviklet et nyt online booking- og 
salgssystem, som er motoren i en opgraderet digital 
brugerrejse, der skal gøre det nemmere for museets 
gæster at booke og planlægge deres besøg. 

Af kommunikationschef Nikolina Olsen-Rule



           

LÆRING
MØNSTEREKSPERIMENTER 
OG DESIGNPROCESSER

Mønstre er alle vegne. Men hvad er forskellen på et 
organisk og et geometrisk mønster? 

Hvad er en rapport og hvor henter designeren sin 
inspiration? I efteråret pakkede vi farver, mønstre og 
materialer ned og satte kurs mod 2.D på Vesterbro 
for at teste vores nye undervisningsforløb Mønster-
LEG for grundskolens yngste elever. 

Børnene skulle både undersøge og lade sig inspirere 
af forskellige mønstre fra museets tekstile samling 
og selv skitsere deres egne organiske og 
geometriske figurer og former. De skulle også prøve 
kræfter med simple trykteknikker på både stof og 
papir, når de overførte deres skitser til trykpude og 
eksperimenterede med både repetitioner og 
spejlinger.

Forløbet er det første ud af tre helt nye 
undervisningsforløb, museet lancerer i forbindelse 
med genåbningen. Det retter sig mod fagene 
Billedkunst og Håndværk og Design og tager 
udgangspunkt i museets nye særudstilling 
Mønsterkraft. Forløbet udbydes fra skoleåret 22/23.
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Af udviklings- og undervisningsansvarlig Laura Elkjær
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Under 3daysofdesign i 2021 inviterede museet 
i samarbejde med Statens Kunstfond til tre 
morgentalks der på forskellig vis kom rundt om 
samtidens og fremtidens store dagsordner som 
fx sammenhængen mellem velvære og æstetik, 
bæredygtige samfund og meget mere – 
alt sammen set ud fra et designperspektiv. 
Det blev til tre velbesøgte talks, hvor eksperter, 
meningsdannere og aktører delte deres 
erfaringer og indgik i et diskussionspanel, 
hvor publikum havde mulighed for at indgå i 
dialogen. Arrangementet var velbesøgt og blev 
også live streamet.  

FUTURE DESIGNER - 
WHAT TO DO?

Under 3daysofdesign indtog Lifestyle & Design 
Cluster museets forhal og velkomstområde, 
som helt ekstraordinært åbnede op i de tre 
dage, mens resten af museet var lukket under 
den store restaurering. 
Her kunne gæster opleve en række 
møbelvirksomheder, der arbejder med 
cirkulært design, nye bæredygtige materialer 
og meget mere. 

CIRKULAR FURNITURE 

EVENTS
   

3DAYS OF DESIGN / 
LDC-UDSTILLING

Højre øverst: Paneldebat med museumsinspektør 
Pernille Stockmarr og designer Anneline Grimwade Olofsson.

Moderator: Moussa Mchangama. 
Højre nederst: Paneldebat med Nicholas Arroyo fra

 Bespoke og Gry Hallberg fra Sisters Academy. 
Moderator: Moussa Mchangama. 

Venstre: fra Lifestyle&Design Cluster, 
Circular Furniture Days, udstillingen i museet.  

Af kommunikationschef Nikolina Olsen-Rule og
udviklingschef Kristian Rise
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Designmuseum Danmarks Bibliotek har i 2021 fortsat brugt nedlukningen til en markant 
omstilling af systemer. Vores to bibliotekarer Astrid og Sara har stået for den store opgave at 
konvertere al data i skiftet fra ét bibliotekssystem, der nu er udgået, til et nyt: ReIndex med ny 
brugerflade og helt ny opbygning.  

Trods nedlukningen og et bibliotek på deltid, er kontakten til brugerne fastholdt via fjernlån på 
www.bibliotek.dk. Bibliotekets materialer har hver uge rejst ud til andre biblioteker og lånere 
over hele landet. 

Med stor hjælp fra bibliotekets frivillige Anja samt praktikanterne Mikkel og Torkell er den store 
systemkonvertering og lånerkontakt lykkedes, og foran står den sidste systemtilpasning og 
indretning, så bibliotek og læsesal igen med nye åbningstider kan blive et vigtigt centrum for 
studier, fremvisning og fordybelse, når museet åbner. 

BIBLIOTEK
OMLÆGNING AF BIBLIOTEKETS 
BYGGESTEN
Af udviklingschef Kristian Rise

P
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Selvom museet har været lukket, har 
vores egne kanaler ikke stået stille. 
Her har vi fortsat formidlet processen 
omkring den store renovering og 
restaurering, og vi har fortalt 
videohistorier fra samlingen på 
Facebook under overskriften, 
GODT DESIGN PÅ 2 MIN.

TAL OG FAKTA:

WEBSITE
Sidevisninger

330.733
FACEBOOK
Rækkevidde

263.359

2
0
2
1

INSTAGRAM
Rækkevidde

213.403

Antal besøg på læsesal: 
Antal gruppe-besøg i bibliotek: 
Nye bøger og tidsskrifter i biblioteket:
Samlet udlån (inkl. læsesal): 
Lån til læsesal: 
Fjernlån: 
Beholdning af bøger, tidsskrifter og pjecer: 
Antal besøg på bibliotekets onlinekatalog: 
Antal besøg på furnitureindex.dk: 

2019
 6.628

25
7785

19.051
16.088

1.548
208.779
24.309
85.921

2020
0
0

778
19.051

0
1.548

208.779
24.309
85.921

2021
0
0
0

655
0

504
209.227
24.309
85.921

BIBLIOTEK I TAL

TAL OG 
STATISTIK
KUNSTEN AT MARKEDSFØRE 
ET LUKKET MUSEUM
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ØKONOMI
ÅRSRESULTAT 2021

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
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 overført til kapitalkonto

RESULTAT 2020
(kr.)

15.563
577

0
14.484
2.296
3.784

51
0

242
7

2.041
4.418

43.463

-20.832
-15.648

-584
-1.516

-2.862
-722

-1.706
-13

-667
-64

-2.274

-46.888

0
0

-3.425

RESULTAT 2021
(kr.)

15.671.064
720.931

0
52.035.255

544
3.831.843

56.191
0

171.539
0

465.244
737.953

73.690.564

-11.253.813
-53.412.914

-618.709
-25.386

-610.447
-662.341

-1.424.255
0

-723.856
-117.622

-622.732

-69.472.075

-556.282
0

3.662.207
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TAK TIL 
MEDARBEJDERE 
2021

?

REPRÆSENTANTSKAB 
& BESTYRELSE 

BESTYRELSE 2021

Henrik Tvarnø, formand
Jeppe Skadhauge, advokat (næstformand)
Camilla Mordhorst, CEO
Dan Boyter, CEO
Helle Søholt, CEO
Johan Adam Linneballe, designer og direktør, udtrådt juni 2021
Nikolina Olsen-Rule, kommunikationschef (medarbejderrepræsentant)

REPRÆSENTANTSKABET 2021

Adam Pade, redaktør
Anne Cathrine Wolsgaard Iversen, museumsinspektør (medarbejderrepræsentant)
Annette Estø, direktør
Camilla Mordhorst, CEO
Dan Boyter, CEO
Grete Thrane, advokat og mag.art., udtrådt 2021
Helle Søholt, CEO
Henrik Tvarnø, formand
Jeppe Skadhauge, advokat
Joachim Meyer, museumsinspektør
Johan Adam Linneballe, designer og direktør, udtrådt 2021
Kamma Munk Christensen, tiltrådt 2021
Karin Carlander, designer, udtrådt 2021
Lene Brix, arkitekt
Mathilde Aggebo, fagleder
Nikolina Olsen-Rule, kommunikationschef (medarbejderrepræsentant)
Nina Linde, udtrådt 2021
Per Vangekjær, malermester
Pil Bredahl, designer
Poul Christiansen, tiltrådt 2021
Rane Willerslev, museumsdirektør

TAK TIL 
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FONDE & SAMARBEJDSPARTNERE

AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND

A.P. MØLLER FONDEN

AUGUSTINUS FONDEN

BECKETT-FONDEN

C.L. DAVIDS FOND OG SAMLING

C.L. DAVIDS LEGAT FOR DESIGNMUSEUM DANMARK

DESIGNMUSEUM DANMARKS VENNEFORENING

FURI APPEL & GUNNAR NISKERS FOND

HERMOD LANNUNGS MUSEUMSFOND

HOFFMANN OG HUSMANS FOND

JØRGEN KRYGER & ANNE AMMITZBØLLS FOND

KNUD HØJGAARDS FOND

KONSUL GEORG JORCK OG HUSTRU EMMA JORCKS FOND

KROGAGERFONDEN

LIGHTHOUSE AVIATION GROUP

MARGOT OG JOHN FRIBERGS FAMILIEFOND

MARTHA OG PAUL KERN-JESPERSENS FOND

NY CARLSBERGFONDET

NY CARLSBERG MUSEUMSLEGAT

LEKTOR PEER RANDER AMUNDSENS LEGAT

SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN

STATENS KUNSTFOND

VARELOTTERIET

WILLIAM DEMANT FONDEN

TAK TIL 

23



ENG

24

E
N
G

PREFACE
A LIVING MUSEUM

2021 was a year when we weren’t able to live up to 
this ambition – because in 2021 our museum was 
closed while our unique, listed museum building from 
the 1700s was thoroughly renovated and restored, so 
it can once again sparkle like the gem of Copenhagen 
architecture it is. Generous private funds made this 
possible. Talented craftspeople, artists, contractors, 
and advisors have delivered results. And while it was 
all taking form, the museum’s dedicated team has 
been working to create inviting exhibitions and public 
areas for a complete museum experience. 

The pandemic overshadowed 2021. That meant 
shutdowns and social restrictions that also affected 
working life. It hasn’t been easy to create new 
museum content under these conditions, but we’re 
now at a place where we can see that our efforts have 
succeeded. We want to say “thank you” to everyone 
who has contributed.

When Designmuseum Danmark reopens in June 2022 
after two years of being closed, we will welcome 
guests to 2500 m2 of experiences. 
In eight new exhibitions of varying sizes that 
include everything from the old Danish Museum of 
Decorative Art’s historical Cabinet of Curiosities to 
a poetically imaginative staging of the future that is 
already here, we do our best to cover all the bases. 

The exhibitions show how design through the ages 
has been people’s response to changing life 
conditions and needs. How design has created value 
for people and society via a conscious, intelligent, 
and creative approach to both major and minor 
challenges. 
These days, it’s often said that design can be key to 
solving some of the biggest global 

A museum only comes alive when it is 
full of happy people ready to be enriched, 
excited, and amazed. A good museum visit 
is entertaining, but it also leaves guests 
smarter. It invites them on a journey that 
broadens their horizons and offers insight 
into things near and far. 

P
hoto of sandstone decoration.

challenges. This is the way we ensure that a visit to 
Designmuseet is relevant and welcoming to all. 

And we won’t only be sharing design inside the 
beautiful museum building. The experience begins on 
the plaza in front of the main entrance, with 
changing exhibitions inside our specially-designed 
display cases. And it will continue within the museum 
garden, Grønnegården, which in the years ahead will 
take the form of a green educational universe. 
We will not present a fixed and finished solution, but 
instead try out changing formats in dialogue with 
our guests.  But we already know that there will be a 
focus on the climate agenda, sustainability, and good 
craftsmanship – and that it will be a place where both 
adults and children can explore relevant ideas and 
processes together. 

It is not only in the exhibits that we will conduct a 
dialogue with our guests and invite them to reflect on 
the life-changing potential of design. One new way 
of thinking is that we no longer see the exhibitions as 
the museum’s primary driver and the commercial 
areas like the shop, café, and guest facilities as 
secondary. Everything is part of the experience, 
everything is carefully curated. Our museum shop has 
ambitions to be an important and innovative design 
shop that presents classic icons plus limited editions 
of young and as-of-yet unknown designers or 
“one-offs” created by stars within the world of 
handicrafts. In our café and lounge zones, there is a 
lovely selection of classic designers’ iconic chairs, 
where we confirm that design can be experienced 
with all the senses and quite close to the body – 
something traditional museum exhibits don’t allow for. 

Designmuseum Danmark was created in 1890 to 
show how design and handicrafts make the world a 
better place, and how we can create good design now 
through inspiration from historic models. We have 
stayed loyal to this purpose for more than 130 years, 
but we are always renewing it in ways that reflect the 
times in which we are living. 
This Designmuseum version 2.0 we are opening in 

June 2022 is our idea of a museum grounded in the 
proud tradition of a museum of the industrial arts and 
handcrafts, and which creates meaning and 
relevance in the 21st century for the largest number 
of people possible. 

We are looking forward to welcoming you.  

Henrik Tvarnø, Chairman of the Board
Anne-Louise Sommer, Museum Director


