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Kære Venner. 

Efteråret går på hæld, og den mørke årstid er ved at indfinde sig. Det betyder glædeligvis, at 

højsæsonen for spændende arrangementer i Designmuseets Venner begynder. Vi byder på design 

fra FDB og IKEA, julekunst i guld, sølv og emalje og endelig på kunstnerisk virke med naturens 

mangeartede fibre. 

Besøg hos FDB Møbler i Albertslund, hvor administrerende direktør i FDB Møbler A/S Ole Kiel vil 
fortælle om FDB Møblers spændende historie og udvikling samt om virksomhedens tiltag omkring 
bæredygtighed. Arrangementet finder sted tirsdag den 9. november 2021 kl. 17-19.  
 
IKEA som designfirma i fortid og fremtid, hvor designer Niels Gammelgaard vil tale om at designe 
for IKEA i virksomhedens første årtier, mens CEO Anders Jepsen vil fortælle om IKEAs designfilosofi 
og vision for en bæredygtig fremtid. Arrangementet finder sted onsdag den 24. november 2021 kl. 
16-18:30 i Designværkstedet.  
 
Vennernes årlige julearrangement indledes med et causeri om hofjuveler Michelsens 100 sæt 
julebestik lanceret fra 1910 til 2009. Vi vil blive guidet igennem denne julekunst i guld, sølv og 
emalje af Michael von Essen, der om nogen er specialist i hofjuveler Michelsen og julebestik, og 
etnolog Lone Rahbek Christensen. Derefter serveres et julemåltid, hvor man er velkommen til at 
spise desserten med sit eget, medbragte julebestik. Arrangementet finder sted mandag den 6. 
december 2021 kl. 17 til 22 i Designværkstedet.  
 
Besøg hos designer Sara Martinsen i Norske Huset på Sophienholm, hvor Sara pt. har fået tildelt 
arbejdsophold. Hun åbner dørene eksklusivt for Designmuseets Venner og fortæller om sit 
skabende virke med naturens fibre, som hun undersøger og ’broderer’ videre på i en uendelig 
historie om naturens iboende kraft og de bæredygtige materialers skønhed og uudforskede 
potentiale. Arrangementet finder sted tirsdag den 8. februar 2022 kl. 9:30.  
 
Rejse til Finland 
Den 17. til 21. maj 2022 gentager foreningen den designrejse til Finland, som blev afholdt i august 
2021 med Grete Trane som turleder – læs her: 
https://www.designmuseetsvenner.dk/2021/08/17/rejsen-til-finland/ 

 
Ny bog om Marie Gudme Leth med rabat 
Designmuseets inspektør Kirsten Toftegaard har udgivet en vidunderlig bog om den danske 
stoftrykker Marie Gudme Leth, hvis tekstiler Vennerne måske husker fra udstillingen på 
Designmuseet i 2016. Designmuseets Venner kan købe bogen med 10 % rabat gennem følgende 
link og anvendelse af koden DESIGNMUSEUM2022 ved check out i bestillingen.  
 
Vær også opmærksom på 
Ny bog af Lars Hedebo Olsen 
DANSKE STEL fra blå blomster til grove glasurer 
https://strandbergpublishing.dk/boger/danske-stel/ 

https://www.designmuseetsvenner.dk/2021/08/17/rejsen-til-finland/
https://strandbergpublishing.dk/boger/danske-stel/


 
 

Støt Designmuseet 
Med bare 200 kr. kan I gøre en stor forskel for museet, og så er støtten endda 
fradragsberettiget.  
Som det sidste i dette nyhedsbrev vil bestyrelsen kraftigt opfordre foreningens medlemmer til at 
støtte Designmuseum Danmark økonomisk. Jeres støtte betyder uendelig meget for museet. Ikke 
mindst nu, hvor museet ikke har entreindtægter under nedlukningen. Det donerede beløb kan 
trækkes fra i skat; Designmuseet indberetter det til skat. https://designmuseum.dk/deltag/stot 
 
 
 
De bedste efterårshilsner fra hele bestyrelsen  
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