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Designmuseets Venner 
– en del af den danske designhistorie  

 

Julebrev 2022 

 

Så blev det endelig en vinter, hvor ’Vennerne’ samles og dyrker vores fælles interesse for design - 
uden at Corona truer i kulissen. Bestyrelsen har oplevet stor interesse for efterårets 
arrangementer, der har strakt sig bredt ud over designhistorien. Mange mødte frem på 
Kontrapunkts tegnestue til dobbeltforedraget ’Design til Dronninger før og nu’, færre klemte sig 
sammen på det lille ’Udstillingssted for Tekstil’ for at se og høre om udstillingen ’Keramik som 
tekstil på tekstil som keramik’, og atter mange deltog i arrangementet om dansk design i 
fremtiden i Designmuseets festsal, hvor to af vore førende, unge designtegnestuer fortalte om 
inspirationer og refleksioner i deres arbejdsprocesser. Endelig var der også stor tilslutning til 
besøget hos Fritz Hansen i Allerød, hvor vi fik lov at se virksomhedens store, smukke udstilling af et 
udvalg af de møbler, de har fremstillet gennem 150 år.  

Også til Vennernes årlige julearrangement har det været ovenud stor interesse. Det oprindelige 
antal pladser i caféen blev hurtigt udsolgt, og selvom vi har udvidet med pladser i tilstødende rum, 
er der desværre stadig medlemmer, som gerne vil deltage i middagen, men som vi ikke kan skaffe 
bordplads til. Tidligere år er middagen blevet afholdt i museets festsal, men fordi kuvertprisen for 
at spise dér er steget til en størrelse, som vi skønnede, var urealistisk høj, valgte vi at henlægge 
middagen til museets café, som desværre ikke kan rumme helt så mange som festsalen. Det 
beklager vi, og vi vil arbejde på en bedre løsning fremover. 

 

Nu er vi i fuld gang med at planlægge et alsidigt program for foråret: 

 

’Samlet med hjertet, en sølvsamlers udfordringer’ 

Niels Arthur Andersen holder foredrag den 2. februar 2023 kl. 16 – 18. 

Niels Arthur Andersen, der er forhenværende advokat og har en enestående samling dansk sølv, 
vil blandt andet fortælle historien om overhofmarskal Adam Gottlob Moltkes kandelabre fra 1768 
og andet af Moltkes sølv, og om dets anvendelse ved A.G. Moltkes fest i forbindelse med 
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anbringelsen af Salys rytterstatue på Amalienborg Slotsplads samme år. Oplysning om sted samt 
invitation følger senere. 

 

’Nye perspektiver på kreativitet’ 

Professor Lene Tanggaard, rektor for Designskolen Kolding, holder foredrag om ny forskning i 
kreativitet den 9. marts 2023. 

Lene Tanggaard argumenterer for, at alle mennesker fødes med skaberkraft og formåen, som kan 
frigøres, hvis de omgives af frugtbare muligheder for kreativitet. Hun vil give eksempler på, 
hvordan mere dynamiske og kollektive forståelser af kreativitet vokser frem i øjeblikket både i den 
unge generation og i forskningen. Måske er vi vidner til et nybrud, der kan give håb på vegne af en 
endnu ukendt fremtid? Foredraget vil give rig anledning til fælles drøftelser af denne nye situation. 
Oplysning om tid og sted samt invitation følger senere. 

 

Generalforsamling 

Designmuseets Venner afholder sin årlige generalforsamling den 23. marts 2023 kl. 16. 

Indkaldelse inklusive oplysning om sted følger senere. 

 

’Kunst på Borgen’.  

Historiker Hanne Rasmussen viser rundt i Folketingets samling af kunst i april 2023. 

I efteråret annoncerede vi en omvisning i Folketingets store samling af kunst, som måtte aflyse 
pga. efterårets valg. Her i foråret vil historiker Hanne Rasmussen, der tidligere har været chef for 
Folketingets bibliotek og har udgivet en række bøger, vise os rundt i Borgens kunstsamling. Vi 
forventer at kunne tilbyde efterfølgende spisning. Invitation og tilmelding følger senere. 
 

’Besøg IKEAs museum i Älmhult’ 

En éndagstur til IKEAs hovedsæde i maj 2023.  

Som opfølgning på Vennernes velbesøgte arrangement i november 2021 om IKEA og dets ide i 
fortid og nutid arrangerer vi en tur til IKEAs hovedsæde. Her skal vi bl.a. se IKEAs Museum, som 
fortæller om det svenske møbeleventyr og dets historie, designet, firmaets medgang og modgang 
og menneskerne bag IKEA. Museet blev påbegyndt i 2012 og har til huse i IKEAs tidligere varehus i 
Älmhult, som lukkedes samme år. IKEAs varehus i Älmhult er nu i nye bygninger og er verdens 
største IKEA. Invitation og tilmelding følger senere. 
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Rejse til Stockholm 

Den 23. til 26. maj 2023. 

Forårets Vennerejse går til Stockholm og er som en lang række af de tidligere rejser arrangeret af 
Grete Thrane. I Stockholm skal Vennerne opleve arkitektur, design og kunst fra de bedste perioder 
i svensk stilhistorie: Gustav III, Karl Johan, svensk jugend, Swedish Grace med mere. Rejsen er 
allerede udsolgt, men du kan læse programmet her: https://www.designmuseetsvenner.dk/rejser/ 

 

Quiz i forsommeren 

Bestyrelsen sysler med at afholde en ’quiz-aften’, hvor Vennerne testes i deres kundskaber inden 
for kunsthåndværk, kunstindustri og design. Det fortæller vi mere om i løbet af foråret. 

 

GOD JUL og på gensyn i 2023! 
 
På hele bestyrelsens vegne 
 
Jeppe Skadhauge 
formand 
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