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EFTERÅRSBREV OKTOBER 2022 

 

Kære Venner, 

 

Nu går vi den hyggelige årstid i møde - med mørkere eftermiddage og tilsvarende lyst til at samles, 
samtidig med at vi bliver klogere. I bestyrelsen har vi efterårets program klar; der er 
arrangementer om design i nutid, fortid og fremtid. 

Som tidligere nævnt har vi været nødsaget til at udsætte det lovede arrangement ’Kunst på 
Borgen’ om den politiske kunst i gruppeværelserne på Christiansborg, hvilket skyldes det 
forestående valg. Det er i stedet lykkedes med kort varsel at invitere os selv på besøg på 
Udstillingssted for Tekstil.  

 

 

Besøg udstillingen ’Keramik som tekstil på tekstil som keramik’ 

Anne Fabricius Møller, som driver udstillingsstedet og selv er stoftrykker og kunsthåndværker, vil 
fortælle os om stedet, ideen bag udstillingen og værkerne, hvor keramikken har referencer til 
tekstil og tekstilerne referencer til keramik. Sted: Udstillingssted for Tekstil, Møntergade 6, 1116 
København K, den 27/10 kl. 16.30 

 

Læs invitationen og find link til tilmelding her: 
https://usercontent.one/wp/www.designmuseetsvenner.dk/wp-
content/uploads/2022/10/Invitation-lang.pdf 

 



’Hvor kommer ideer og inspiration fra? Hvor bevæger dansk design sig hen?’ 

Designmuseets Venner har inviteret to af Danmarks mest markante, yngre designfirmaer – nemlig 
’Wang & Söderström’ samt ’Slaatto Design’ - til at præsentere sig og fortælle om deres syn på 
ovenstående spørgsmål. Efter hver præsentation vil der være debat og spørgsmål fra salen til 
designerne. Sted: Designmuseets festsal, den 10/11 kl.  17. 

 
Læs invitationen og find link til tilmelding her: 
https://usercontent.one/wp/www.designmuseetsvenner.dk/wp-
content/uploads/2022/10/Invitation-til-Inspiration-og-ideer.pdf 
 
 

Besøg Fritz Hansens 150-års jubilæumsudstilling:  
’SHAPING THE EXTRAORDINARY. Celebrating 150 years and beyond’ 
 
Designmuseets Venner får mulighed for at besøge Fritz Hansen og se deres særudstilling i 
anledning af virksomhedens 150-års jubilæum. Udstillingen er kurateret ud fra konceptet 
’Relations’ i ønsket om at kaste lys over de mange sammenhænge og netværk, design er funderet 
på. Sted: Fritz Hansen i Allerød, den 22/11 kl 16. 

 

Læs invitationen og find link til tilmelding her: 
https://usercontent.one/wp/www.designmuseetsvenner.dk/wp-content/uploads/2022/10/Fritz-
Hansen-invitation-lang.pdf 
 
 

Vennernes årlige julearrangement 

Aftenen indledes med et causeri ’Hofjuvelerens julebestik’ - om guldsmed 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 herefter et julemåltid. Sted og dato er endnu 
ikke endegyldigt fastsat. 

 

Dødsfald 

Vi må meddele, at venneforeningens mangeårige medlem og tidligere formand Ole Thage er død i 
juli måned 94 år gammel. I 2010, da Selskabet Kunstindustrimuseets Venner fejrede 100-års 
jubilæum, stod han for udgivelsen af den fine bog skrevet af Charlotte Christensen: ” …. at give af 



et godt Hjerte og et glad Sind. Kunstindustrimuseets Venner 1910 - 2010.” Bogen omhandler 
selskabets historie og gennemgår de mange gaver, selskabet har givet til museet igennem 100 år. 

Ole var æresmedlem af Designmuseets Venner, som selskabet siden kom til at hedde. Han havde 
en betydelig viden, som han gerne øste af med herlige beretninger og humor, og et engagement, 
der gjorde samarbejdet med ham særdeles inspirerende. 

 

 

På hele bestyrelsens vegne    

Jeppe Skadhauge   Designmuseets Venner 

Formand   – en del af den danske designhistorie. 


