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INTRO

At fortabe sig i stor kunst. At få et nyt blik på vores fælles for tid. 
At se børnene blive opslugt af en gribende fortælling. At tage 
på eventyr i nye omgivelser... 

Overraskelser, overvældelser, indsigter og udsyn. De mangfol-
dige museer i København og omegn er en portal til nye ver-
dener – uanset om du er på udkig efter verdenskunst, vil for-
undres af vores vikingefortid eller vil udforske banebrydende 
arkitektur.

Normalt udkommer Curator to gange årligt på engelsk. Men 
i 2020 har få ting vist sig at være som de plejer. Derfor er 
det magasin, som du står med i hånden, den første udgave af 
 Curator på dansk –nogensinde. Og hvor har vi glædet os over 
at  udgive et magasin til danske læsere! 

Efter et forår og en sommer, hvor Corona-pandemien har luk-
ket både landets museer og grænser, åbner Danmark nu op 
igen – men mange vil bruge fritid og ferie i Danmark alligevel. 
Måske holder du ‘staycation’ i København og leder efter spæn-
dende nye oplevelser i byen? Måske overvejer du en udflugt 
til København? Måske går årets weekendtur til Hovedstaden? 
Uanset om du er fast gæst på byens museer eller om du er på 
udkig efter nye aktiviteter i København, vil Curator vise dig 
vej til store kulturoplevelser.

God fornøjelse!
          
– Museer i København og Omegn



DAC Slide
af Carsten Höller dac.dk



DAC Slide
af Carsten Höller dac.dk



★★ ★★★★ ★★ ★★★★

★★ ★★★★

★★ ★★★
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True crime på museum
Det er den slags historier, der trækker gule breaking-bjælker i medierne.
De spektakulære, sensationelle og ikke mindst ubehagelige sager om mord, vold-
tægt og bedrag er blevet til genren true crime. Men de grusomme beretninger om 
gerningsmænd, ofre, bedrag og udnyttelse er ikke forbeholdt podcasts og tv-serier. 
Virkelighedens forbrydelser findes også som udstillinger på museerne. Vi guider 
her til de mest hårrejsende museer i København.

Af Hans Peter Madsen

Tag på en makaber rejse ud i menneskets anatomi, og kom helt tæt på skeletter, organer, 
celler og DNA på Medicinsk Museion © Simon Skipper, Medicinsk Museion. 

GUIDE: TRUE CRIME 



Politimuseet udstiller 
genstande fra danmarks-

historiens hårrejsende 
kriminalsager  

© Politimuseet. 
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Særudstillinger om true crime og overvågning  
på Politimuseet 
En uopklaret forbrydelse. Der findes næsten ikke noget 
mere skræmmende og fascinerende end et mord, hvor 
morderen ikke blev fanget. Det er uhyggeligt at vide, 
at gerningsmanden gik fri; at forbrydelsen var uden 
straf. Men det skaber også utryghed hos de efterladte 
og i hele samfundet, når politiet ikke kan finde ger-
ningsmanden, og hvor sagerne stiller flere spørgsmål 
end svar. I Danmark findes der en række uopklarede 
sager, som Politimuseets særudstilling ‘Uopklaret’ dyk-
ker ned i. Med udgangspunkt i de mest skelsættende 
sager, der aldrig blev opklaret, kan I gå på opdagelse 
og se genstande fra forbrydelserne, der aldrig før er 
vist, og få et unikt og anderledes indblik i politiets 

I udstillingen ‘Det indsamlede menneske’ kan du komme helt  
tæt på Fostre, skelletter, celler og DNA © Medicinsk Museion.

efterforskning, kriminalteknik, konspirationsteorier og 
mediernes rolle op gennem det 20. århundrede.
 
Politimuseet fortæller også om politiets metoder for at 
opklare sager, som i dag i høj grad sker på nettet, hvor 
vi alle efterlader spor. Data om vores adfærd kan være 
med til at kortlægge en forbrydelse og finde gernings-
manden, men hvor går grænsen mellem frihed og tryg-
hed, når det gælder overvågning? Gennem særudstillin-
gen ‘Frihed, tryghed eller overvågning? – Forbryderjagt 
i en digital tidsalder’ sætter Politimuseet fokus på 
moderne, analysebaseret politiarbejde og stiller spørgs-
målstegn ved politiets indsamling af data til opklaring af 
forbrydelser. Kan du ikke få nok af true crime, så begynd 
din museumsrejse ind i genren på Politimuseet.
www.politi.dk/politimuseet

Ansigt til ansigt med skeletter på Medicinsk Museion 
Det begynder med et skelet, og så går retsmedicineren 
ellers i gang med sin undersøgelse. Når forbrydelsen 
kun efterlader knogler og tænder til opklaringen, hand-
ler det om at gå teknisk til værks. For de døde fortæller 
også historier i skelettet, og dem kan retsmedicinere 
finde til hjælp for politiets efterforskning.
 
Tag på en makaber rejse ud i menneskets anatomi, og 
kom helt tæt på skeletter, organer, celler og DNA på 
Medicinsk Museion. På udstillingen ‘Det indsamlede 
menneske’ kan I opleve, hvordan kroppen er blevet 



Kom helt tæt på en af old-
tidens mordgåder i udstillin-
gen af ‘Kvinden fra Huldre-
mose’ på Nationalmuseet  
© Nationalmuseet.
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indsamlet og brugt som lægevidenskabens råmateriale 
– fra knogler og kropsdele på glas til nutidens frysere i 
biobankerne.
 
Medicinsk Museion forsker i den medicinske kultur-
arv, som også har lagt kimen til de undersøgelser, der 
hjælper politiet med at lægge puslespillet i drabs-
sager og andre alvorlige forbrydelser. Derfor er museet 
helt sikkert et besøg værd, hvis true crime-kløen skal 
tilfredsstilles.
www.museion.ku.dk

Fortidens københavnerliv på Københavns Museum
København er blandt de tryggeste byer i verden, men 
sådan har det ikke altid været. Før i tiden var København 
fyldt til randen med ludere og lommetyve; kriminaliteten 
var skyhøj, og fortidens københavnere levede et meget 
anderledes liv end det, vi kender i dag. For at få et blik ind 
i det København, der var, så tag et smut på Københavns 
Museum. Med 14 nedslag i kendte pladser og markante 
bygninger fortæller museet om byens historie.
 
For hvert nedslag i byen præsenteres de mest spæn-
dende arkæologiske fund og historiske genstande, 
som afspejler livet i København; helt tilbage til vikinge-
tiden frem til et skelet af en kriger fra middelalderen til 
‘Kampen om byen’ mellem politi og demonstranter i  
år 2000.
www.cphmuseum.kk.dk

Når de døde fortæller på Nationalmuseet
Højre overarm var næsten hugget af med et skarpt 
redskab, inden kvinden døde. Hun blev fundet i en 
gammel tørvegrav i Huldremosen på Djursland – over 
2.000 år gammel. Kom helt tæt på en af oldtidens 
mordgåder i udstillingen af ‘Kvinden fra Huldremose’ 
på Nationalmuseet, der er bevaret som moselig med 
hud, hår, tøj og maveindhold. Kvinden blev fundet og 
gravet op i 1879, da en arbejder skar tørv i Huldremose. 
Hun var fuldt påklædt og bar en nederdel af uld, et 
tørklæde og to skindkapper. Kvinden var mere end 40 
år gammel, da hun endte i mosen, og fundet af hende 
har givet næring til mange forskellige diskussioner og 
tolkninger gennem tiden; bl.a. at hun blev dræbt og 
efterfølgende ofret i mosen.
 
Modsat journalister, der går på jagt efter svar i cold 
cases ved at granske gamle retsdokumenter og foretage 
interviews for at finde nye detaljer, så graver de bogsta-
veligt talt historien op af jorden som del af det arkæ-
ologiske arbejde på Nationalmuseet. Her kan I gå på 
opdagelse i udstillinger med mumier og skeletter og høre 
historier om liv og død samt religion og politik i oldtiden.
www.natmus.dk

GUIDE: TRUE CRIME 
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09:00 – Lej en cykel 
København er cyklernes by, og det betyder selvfølgelig 
også, at der er utallige måder at leje en cykel – hvis I ikke 
har jeres egne.
 
Bycyklen en Københavns officielle, eldrevne bycykel, som 
det er muligt at finde en lang række steder i byen. Hent 
appen ‘Bycyklen’, og se, hvor den nærmeste bycykelsta-
tion er. Det er nemt, tilgængeligt, og der afregnes på 
timebasis. Vil I blot leje en helt almindelig havelåge, så 
tjek Københavns Cykelbørs ud. De er en af byens ældste 
cykeludlejere og ligger nemt og bekvemt midt i byen på 
Gothersgade 157.

24 Timer: 
 Cykeltur til Indre Bys kunstskatte
København kan altid opleves på cykel; med solbriller og sensommersolen i ryggen, såvel som med 
handsker på fingrene og halstørklæde om halsen. For når bladene bliver gule, brune og røde – selv når 
de falder af – så kan København vise sig fra sine bedste sider set fra cykelsadlen. Hop på cyklen, og 
følg med Curator på kunsttur langs havnen og gennem det gamle indre København.

Af Hans Peter Madsen

10:00 – Glyptoteket
Start dagen på Ny Carlsberg Glyptotek med Nordens 
største samling af antik kunst, fransk kunst i verdens-
klasse og dansk guldalderkunst, der er præsenteret i 
en ramme, hvor selve arkitekturen og interiøret er et 
besøg værd i sig selv. Glyptoteket blev stiftet af Carl 
Jacobsen, søn af Carlsberg-bryggeriets grundlægger 
J.C. Jacobsen, og har været åbent for publikum siden 
1897. I dag huser museet over 10.000 kunstværker, 
hovedsageligt fordelt på kunst fra antikkens middel-
havskulturer samt dansk og fransk skulptur og maleri 
fra 1800-tallet.

Foruden sin unikke kunstsamling er museet kendt for 
sin rigt afvekslende arkitektur. Bygget i flere etaper – 
seneste tilføjelse er Henning Larsens moderne bygning 
til særudstillinger fra 1996 – er museet indbydende året 
rundt. Vinterhaven er et altid frodigt omdrejningspunkt 
og det oplagte sted at nyde en kaffe fra museumsca-
feen med det passende navn Picnic, for selv i efterårs-
regn og -blæst er vinterhaven det perfekte picnicsted. 

Er det danske vejr i et gemytligt hjørne, er museets 
tagterrasse et besøg værd med sin udsigt over Indre 
Bys tage og trækroner.

Snup en kaffe og en croissant fra Café Picnic ved 
Vinterhaven, før turen går videre til Dansk Arkitektur 
Center.
www.glyptoteket.dk
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12:00 – Dansk Arkitektur Center
Kryds over den travle H.C. Andersens Boulevard til Vester Voldgade, og drej til højre mod havnen til Dansk Arkitektur 
Center (DAC). På den korte tur vil I køre gennem det prisbelønnede område Vester Voldgade, der blev forvandlet 
fra bilisternes smutvej til promenade tilbage i 2013. En ideel måde at ankomme til DAC – Danmarks mødested for 
arkitektur, design og bykultur.

DAC holder til i bygningen BLOX på Københavns havnefront og byder indenfor til udstillinger, talks, debatter, 
workshops og meget mere for både børn og voksne. Oplev arkitekturen, eller snup jeres frokost med udsigt over 
København på DAC Café. Her kan I opleve København højt hævet over det pulserende byliv på en af de tre 
 tagterrasser.

Når frokosten har sat sig, går turen til Davids Samling ved Kongens Have. Følg havnefronten langs Christians 
Brygge over Slotsholmen, hvor I bl.a. cykler forbi Den Sorte Diamant og ned til Inderhavnsbroen – også kendt som 
Kyssebroen. Drej til venstre ad Nyhavns skyggeside forbi Kgs. Nytorv til Gothersgade, og følg vejen op til Kongens 
Have, og drej til højre ad Kronprinsessegade, hvor I finder Davids Samling.
www.dac.dk/
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13:00 – Davids Samling
I hjertet af København findes et skatkammer af islamisk 
kunst og kultur fra det 7. til det 19. århundrede – det 
er Skandinaviens største samling af sin slags. Davids 
Samling præsenterer en kultur, der adskiller sig fra, men 
også har berøringspunkter med, den vestlige kulturs 
udtryksformer. Få et indblik i de islamiske landes kunst-
historie, og fordyb jer i en verden af detaljerig ornamentik, 
minutiøs præcision og tradition. Museet har også en 
veludvalgt samling af dansk kunst med 14 værker af 
Hammershøi som højdepunkt. Kig ind til den, inden du 
forlader museet og sætter kursen mod en af Københavns 
mindre kendte museumsperler, der netop excellerer i 
dansk guldalderkunst. 
www.davidmus.dk/

24 TIMER

14:30 – Den Hirschsprungske Samling
Fra Davids Samling går turen mod Den Hirschsprungske Samling ved Østre Anlæg. Træk cyklen gennem Kongens 
Have, og se Rosenborg Slot undervejs. Vælg udgangen på Brandes Plads, og se SMK på det modsatte hjørne (vi kom-
mer tilbage hertil). Kryds gennem Østre Anlæg – her ligger palæet, der huser Den Hirschsprungske Samling. 
Den Hirschsprungske Samling er et skatkammer af dansk billedkunst, hvor guldalderværker, skagensmalere og symbo-
lister er rigt repræsenterede med deres imponerende og banebrydende hovedværker fra det 19. og begyndelsen af det 
20. århundrede. Museets udstilling er en vandring fra lærred til lærred gennem en tidsperiode, hvor romantik, natura-
lisme og moderne strømninger satte deres præg på den danske kunst. 

Huset ved Østre Anlæg blev opført på foranledning af Heinrich Hirschsprung, og udstillingen, som dengang bestod 
af Københavns mest moderne kunstsamling, åbnede i 1911. Selve rummene er indrettet med møbler og interiør fra det 
19. og begyndelsen af det 20. århundrede, som til dels har tilhørt kunstnerne selv. Atmosfæren i museet er hjemlig og 
hyggelig og bærer præg af samlingens oprindelige private karakter. 

Efter Den Hirschsprungske Samling går turen gennem Østre Anlæg tilbage til SMK.
www.hirschsprung.dk/
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16:00 – SMK 
SMK er Danmarks nationalgalleri – vores alle sammens fælles kunstsamling. Den tæller mere end 700 års kunst og 
kunsthistorie, som museet udfolder gennem udstillinger, omvisninger i voksen- og børnehøjde, kreative værksteder, 
filmvisninger og meget andet. 

Vi anbefaler en kop kaffe – og måske en hjemmebagt godbid – til at starte på i museumscafeen Kafeteria, inden  
I oplever landets mest omfattende samling af kunst fra 1300-tallet til i dag. Det inkluderer blandt andet en stor sam-
ling af moderne dansk kunst og en af verdens bedste Matisse-samlinger.

Det er let at fortabe sig på SMK, og når I ikke kan mere, er det også let at finde aftensmad i nærheden. Kryds over mod 
Kartoffelrækkerne med de gamle, idylliske arbejderboliger, hvor madhuset Gravy CPH, der dagligt skifter menu, ligger. 
Lidt længere mod Østerbro ligger fabelagtige FAMO, der byder på hjemmelavet pasta og antipasti. Alternativt kan I 
cykle ned mod Nørrebrogade og Blågårdsgade, som bugner af spisesteder, cafeer og barer. 
www.smk.dk / www.gravycph.dk / www.famo.dk/famo-metro
 
God vind.
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KøbenhavnerNE
anbefalER

 Kasper, 34:
Min anbefaling er en gåtur gennem unik arkitektur og 
natur fra Bispebjerg til Utterslev Mose. Turen starter 
ved Bispebjerg Hospital – et område med en helt unik 
arkitektur af Martin Nyrop, karakteriseret ved indivi-
duelle murstensbygninger, der alle har udsigt til grønne 
områder og haver. Fortsæt fordi Grundtvigs Kirke, der 
knejser over Bispebjerg Kirkegård. Gå på fuglesafari 
i kirkegårdens små stier, og find både fuglekonger og 
skovskader, inden du krydser Rådvadsvej til Utterslev 
Mose. For mig kan området næsten føles som vild natur 
i de mosede områder nordpå. Her får naturen lov til at 
være natur med væltede træer, insekter og fugle, der 
fugler rundt i deres bedste fugleliv. 

  Pernille, 33:
Jeg vil anbefale Møstings Hus på Frederiksberg, 
der er et udstillingssted for samtidskunst med 
fokus på yngre og up-and-coming-kunstnere. 
Det er et lidt skjult udstillingssted i København, 
synes jeg; meget fint placeret ned til en lille 
sø i en ældre villa i udkanten af Frederiksberg 
Have. Så når man går tur i Frederiksberg Have 
eller i Søndermarken, er det oplagt at slå et 
smut forbi. Udstillingerne er vidt forskellige og 
spænder fra billedkunst og film til skulptur og 
virtual reality, men de er altid spændende, og 
det er godt sted at opdage nye kunstnere.
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 “Jeg vil altid anbefale folk at se 
Carlsbergs hemmelige have,  

J.C. Jacobsens Have”
— EMILIE

  Emilie, 32:
Jeg vil altid anbefale folk at se 
Carlsbergs hemmelige have, J.C. 
Jacobsens Have, der ligger i Carls-
berg Byen. Det er et grønt åndehul 
i byen, som giver følelsen af at blive 
suget ind i den her lille oase, hvor 
man hverken kan se eller høre biler, 
selvom man står midt på Vesterbro. 
Der er en helt særlig ro og skøn-
hed i den gamle bryggers tidligere 
private have, der har været lukket i 
160 år, men som blev åbnet for folk 
i 2008. Helt oplagt at kombinere 
med en tur rundt og se arkitekturen 
i Carlsberg Byen.



 Steffen, 32:  
For mig er ‘Drømmegavlen’ af Morten 
Søndergaard i Valby en vild ting, for den lader 
almindelige menneskers drømme manifestere 
sig i kæmpe skala, selvom drømme normalt 
ikke finder nogen fysisk form. At projicere 
drømme op på en boligblok, synes jeg, er et fan-
tastisk interessant greb. Morten Søndergaard 
er en digter, der går på tværs af forskellige 
felter, men også rum – han kan få sin poesi til at 
handle om myrer, virus og mærkelige oliven-
lunde, men også om et sted i byen; og det en 
spændende præmis, at drømme kan vise sig på 
en husgavl.



  Guide: Udflugter 
På rejse til dybet, forhistorien  

og vikingetiden 
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GUIDE: UDFLUGTER 

Nordeuropas største akvarium er en verdensomsejling under havet for børn og voksne  
© Den Blå Planet.

Pak turtasken, og tag med på udflugt! Hvilket af de mange museer  
i Københavnsområdet naturskønne landskaber skal du besøge?  
I denne guide får du inspiration til et mangfoldigt kurateret udvalg 
af museer, som du og familien nemt kan komme til både i bil og med 
offentlig transport - og som kan gøre både børn og voksne rige på 
oplevelser og viden om vikingetiden, havets vilde væsener og univer-
sets stjerner og planeter.

Af Hans Peter Madsen
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Children dressing in historical clothes © Arbejdermuseet.
(www.arbejdermuseet.dk)

og sejlere sammen om at udforske Vikingetidens 
maritime kulturhistorie. Resultatet er et levende og 
moderne museum i konstant udvikling. Besøg den faste 
udstilling med de fem verdensberømte Skuldelevskibe  
i Vikingeskibshallen, der fortæller historien om Nordens 
maritime eventyr i vikingetiden med krig, handel og 
rejser til fjerne egne.
 
I udstillingen ‘Stig Ombord’ får I oplevelsen af at være 
med på et vikingeskib under en foranderlig sørejse over 
åbent hav; alt det man ser, hører, føler og mærker, når 
man står til søs, mens dagen går fra klar og lysende 
morgenstund til et omsluttende nattemørke, og vejret 
skifter fra vindstille og blændende solskin til storm, 
torden og høj sø. 
 
Slut dagen af med ny nordisk fortolkning af vikingernes 
kost på Café Knarr, der serverer mad med de råvarer, 
der var kendt af vikingerne; her er hverken kartofler, 
tomater eller agurker, men fladbrød, kvan, havtorn og 
perlebyg.
www.vikingeskibsmuseet.dk

I Vikingeskibshallen kan du opleve historien om Nordens maritime eventyr i vikingetiden 
med krig, handel og rejser til fjerne egne © Vikingeskibsmuseet. 

Forvandl dig til en havfrue på Den Blå Planet
Mellem kæmperokker og zebrahajer kan I opleve en helt 
særlig skabning svømme rundt; halvt menneske, halvt 
fisk og 100% sagnomspunden og mytisk. Fra den græ-
ske mytologi til sørøversladder har havfruen hjemsøgt 
de søfarende, men hvilke væsener var der egentlig tale 
om? Kom med, når Den Blå Planet tager jer med på 
en rejse over kontinenter og århundreder i jagten på 
sandheden om havfruen, som I kan opleve og tale med. 
Havfruen giver jer også tips og tricks til, hvordan man 
selv kan blive havfrue.
 
20 minutter med metro fra København tilbyder 
Nordeuropas største akvarium en verdensomsejling 
under havet for børn og voksne. Den Blå Planet er 
en arkitektonisk oplevelse i selv designet af 3XN med 
inspiration fra en hvirvelstrøm. Herfra er det 15 minut-
ters køretur til hyggelige Dragør, hvor I kan nyde en 
frokost på en af byens gode spisesteder og skue over 
Øresund til Sverige. 
Tjek hvilke dage, havfruen svømmer på  
denblaaplanet.dk
 
Gå ombord i historien på Vikingeskibsmuseet
Gå i vikingernes fodspor på Vikingeskibsmuseet i 
Roskilde godt et halv time med tog eller bil fra 
København. Her arbejder håndværkere, akademikere  
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Kold Krigs-historie og naturoplevelser på 
Oplevelsescenter Vestvolden 
Tag på udflugt til et unikt naturområde og museum  
på Oplevelsescenter Vestvolden. Her kan I opleve en del 
af det knap 15 km lange militære anlæg, der  strækker 
sig fra Utterslev Mose i øst gennem København til 
strand engene i Avedøre. Oplevelsescenter Vestvolden 
ligger midt på ruten – i Rødovre – og fortæller herfra 
historien om den mest nutidige del af Københavns 
befæstning, der skulle udgøre et bolværk for København 
mod fjender. Det var et af de mest omfangsrige 
ingeniør projekter nogensinde, og da 1. Verdenskrig 
brød ud i 1914, blev Københavns befæstning gjort klar 
til at forsvare hoved staden og bemandet med næsten 
50.000 soldater.  Heldigvis holdt krigen sig væk, og i 
1920 blev Vestvolden nedlagt som forsvarsværk, uden 
at have været anvendt i kamp. 
 
Under Den Kolde Krig blev Vestvolden igen aktuel, da 
man i 1952-54 byggede Ejbybunkeren. Den 1.300 kvm 
store bunker blev taget i brug som kommandocentral  
for Københavns Luftforsvar og har haft forskellige 
formål under Forsvaret, indtil det i 2004 blev overdraget 
til Skov- og Naturstyrelsen. I dag kan I tage ungerne 
med ned i Ejbybunkerens labyrintiske gange og gå på 
op  dagelse i historien på en ny og anderledes måde. 
Gennem digitale og interaktive installationer kan I 

opleve den spændende historie om Ejbybunkeren, 
Vestvolden og Befæstningen med jer selv i hovedrollen.  
I kan f.eks. forsøge at forhindre 3. Verdenskrig i spillet 
‘Mission Kold Krig’. 
www.vestvolden.dk

Vikinger og astronomi på Vestegnen
Midt ude i skoven ved Taastrup på den københavnske 
vestegn er der lagt op til et afslappende museums-
besøg og en stjernestund i bogstavelig forstand. For 
på Kroppedal Museum i Vestskoven kan I både opleve 
oldtidens vikinger og dansk astronomihistorie.
 
På udstillingen ‘Hver dag er en kamp – en udstilling 
om mennesket i vikingetiden’ møder I vikingerne Astrid,  
Sif, Halfdan og Erik, der gennem fakta og fiktion – 
anima tionsfilm og arkæologiske fund – fortæller om  
en vikingefamilies helt almindelige hverdagsliv, der i sig 
selv kunne være en barsk og nådesløs affære. Museet 
er et aktivt arkæologisk museum, der selv laver udgrav-
ninger, og udstillinger udspringer af en stor vikinge-
gravplads Snubbekorsgård, fundet og udgravet tæt på 
Vridsløsemagle af museets arkæologer fra 2006-2011.
Kroppedals faste udstillinger fortæller om dansk astro-
nomi fra Tycho Brahe til moderne tid og bygger bro 
mellem historie og naturvidenskab. Fra store spørgsmål 
om vores plads i universet til mekanikken i instrumen-

GUIDE: UDFLUGTER 

I Ejbybunkeren kan I gå på opda-
gelse i historien på en ny og an-
derledes måde i de naturskønne 
omgivelser ved Oplevelsescenter 
Vestvolden © Oplevelsescenter 
Vestvolden.
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På Det Nationalhistoriske Museum kan I møde  
personer og opleve begivenheder, der har været med til at 
forme Danmarks historie fra middelalderen til det  
21. århundrede © Daniel Rasmussen.
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terne, som skal hjælpe os til at finde svar. Oplev – og 
test selv – stjernekikkerter, ure og planetmaskiner, som 
astronomer har brugt til at forstå menneskets plads i 
universet. Udstillingen er centreret omkring Ole Rømers 
og andre astronomers mangesidige liv og virke.
www.kroppedal.dk

Genforeningen på Det Nationalhistoriske Museum
I de naturskønne omgivelser og inde på det majestæti-
ske Frederiksborg Slot kan I opleve 500 års danmarks-
historie gennem portrætter, historiemalerier, møbler og 
kunstindustri på Det Nationalhistoriske Museum.
 
Slottets smukke historiske omgivelser har haft Det 
Nationalhistoriske Museum til huse siden 1878, hvor I 

møder personer og oplever begivenheder, der har været 
med til at forme landets historie fra middelalderen til 
det 21. århundrede.
 
2020 markerer 100-året for genforeningen   af Sønder-
jylland og Danmark, og på Det Nationalhistoriske 
Museum på Frederiksborg Slot kan I opleve særud stil-
lingen ‘Genforeningen 1920’. For med Versailles-freden 
efter Første Verdenskrig kom den afstemning, der 
førte til den nuværende grænse mellem Danmark og 
Tyskland; den afstemning, der førte til det Danmark, vi 
kender i dag. Her er fotos fra begivenheder i sommeren 
1920, da Kong Christian X og sønderjyderne fejrede 
den gamle landsdels tilbagevenden til Danmark.
www.dnm.dk

GUIDE: UDFLUGTER 



K7 — 7 DAGE, UGE 37, 
UNDER 27, GRATIS 

Fra 7.-13. september 
2020 er der gratis 
entré på 70 museer og 
udstillingssteder, hvis 
du er under 27 år. 
Besøger du flest, vinder 
du 7 årskort til dig 
og dine venner.

#7dageskultur
Golden Days Læs mere: goldendays.dk/k7
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Om dyr og mennesker:  
Anne Marie Carl-Nielsens 
monumentale kunst
Anne Marie Carl-Nielsen er for mange et ukendt navn. Den normudfordrende 
og politisk aktive billedkunstner står i dag i skyggen af sin mand, den folkekære 
komponist Carl Nielsen. Men sådan var det ikke i parrets samtid.

Af: Denise Rose Hansen

Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) kom til verden 
i Sønder Stenderup i 1863. En tid, hvor Danmark var 
under markant forandring. Grundloven gav enevælden 
dødsstødet i 1849, og med det nye demokrati fulgte en 
modernisering af hele samfundets indretning. Byerne 
voksede, landbruget blev specialiseret, jernbanen 
gjorde befolkningen mere mobil end nogensinde før, 
og den almene borger deltog i politisk og kulturelt 
 foreningsliv. Men Danmark var selvsagt og til stadighed 
et patriarkalsk samfund med sociale barrierer, og i 
dette lys står Anne Marie Carl-Nielsen stærkt frem som 
en billedkunstner, der trodsede samfundets forventnin-
ger til kvinder, både i hjemmet og det offentlige rum,  
i Danmark såvel som i udlandet. Hun udførte et rytter-
monument som den første kvinde i verden, var den før-
ste kvinde i Akademirådet, og satte som en af de første 
spørgsmålstegn ved billedet af den rene, hvide, græske 
antik. Kunstnerens skulpturer kan opleves en lang række 
steder i København, og i dette portræt guider værkerne 
os gennem Anne Marie Carl-Nielsens liv.
 
Køer, kalve og kalkuner i ler og smør
Anne Marie Carl-Nielsen, født Brodersen, voksede op 
på en gård udenfor Kolding, hvor dyreavl og ærligt 
landbrug var familiens stolthed. Den unge Anne Marie 
havde en intuitiv forståelse af dyrene omkring hende, 
hvis kraft og bevægelse hurtigt blev hendes form-
sprog som kunstner. Som 12-årig modellerede hun sine 
egne kreaturer i de forhåndenværende materialer som 
ler – og endda smør. Hendes talent blev bekræftet på 
en tegne– og snitteskole i Slesvig, men en kunstner-

Den samtidige maler Harald Slott-Møller por-
trætterede i 1890 Anne Marie Brodersen, som hun 
dengang hed. Året efter giftede hun sig med Carl 
Nielsen og tog efternavnet Anne Marie Carl-Niel-
sen © Carl Nielsen Museet.

KUNSTNERPORTRÆT
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uddannelse lå langt fra hendes fars ønsker – hans 
datter skulle jo på husholdningsskole. Det lykkedes 
alligevel Anne Marie at trumfe igennem og komme 
til København. Hun studerede på Kunstakademiets 
Kunstskole for Kvinder og havde sin debut på Char-
lottenborgs Forårsudstilling som 23-årig. Tingene 
skred hurtigt frem, og flere af hendes statuetter af 
kalve blev vist på verdensudstillingen 1889 i Paris, hvor 
hun modtog on bronzemedalje, hvilket var uset for en 
kvinde. Selv Auguste Rodin, forbilledet for mange af 
tidens billedhuggere, bemærkede hendes arbejde.  
På Statens Museum for Kunst kan man i dag opleve 
flere af Carl-Nielsens værker fra denne tid. Bronzerne 
‘Et  frysende føl’, ‘Tyr, der sparker sand op’ og ‘En kalv, 
der klør sig bag øret’, alle fra 1887, og senere værker 
som ‘Kåde tyre’ (1898) og ‘Kalkun’ (1910-11), viser 
 Carl-Nielsens evne til at forvandle selv den mest robuste 
materie til livagtige og næsten kødelige figurer, gen-
nem en slående indsigt i både dyrene og de materialer, 
hun arbejdede i.
Statens Museum for Kunst – www.smk.dk
Kunsthal Charlottenborg – www.kunsthalcharlotten-
borg.dk/da

En kalv, der klør sig bag øret. Værket er et af Anne  Marie 
Carl-Nielsens  tidligere  værker fra tiden som studerende  
på Kunstakademiets Kunstskole for Kvinder.

Tyr, der sparker sand op. Anne Marie Carl-Nielsen havde en særlig evne til at gengive dyrenes 
kraft og bevægelse i sit formsprog.
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Vovede farver fra Paris til Athen 
Med et stipendium fra Kunstakademiet fik Carl-Nielsen 
mulighed for et længere ophold i Paris 1890-91. Der 
oplevede hun ny fransk kunst, ofte i selskab med male-
ren J.F. Willumsen, en af pionererne bag det moderne 
gennembrud i dansk kunst. Willumsen havde tidligere 
siddet model for Anne Marie hjemme i Danmark og 
var i denne periode bosat i Paris. I 1891 giftede Anne 
Marie sig med den nu bredt anerkendte komponist Carl 
Nielsen, og ret bemærkelsesværdigt tog hun ikke kun 
hans efternavn, men også hans fornavn, måske for at 
understrege, at hun ikke var absorberet ind i Nielsen-
familien og stadig var sin egen. Parret bosatte sig i 
København og fik tre børn. 

I 1892 udstillede Carl-Nielsen på Den Frie Udstilling, 
som var blevet stiftet af Willumsen året forinden med 
forbillede i Salon des Refusés i Paris. Kunstnervirket 
kørte på skinner for Anne Marie – i 1893 havde hun to 
kalve i bronze med i Chicago World Fair, og med hyp-
pige rejser til udlandet, hvor Carl og børnene måtte 
blive hjemme, lod hun sig ikke begrænse af tidens 
forventninger til en kvinde. Hun var da også en højere 
skikkelse end sin mand, og i Paris måtte Carl droppe at 
møde Claude Debussy, så Anne Marie kunne nå at se 
alle de vigtige udstillinger. Drevet af virketrang tog hun 
i 1903 til Athen, hvor hun lavede nøjagtige kopier af 
arkaiske, antikke skulpturer, der kort tid inden var blevet 
udgravet på Akropolis. Hun opdagede, at de hvide 
marmorskulpturer oprindeligt havde været polykrome 
og altså udfordrede kunsthistoriens forestilling om den 
rene, hvide, græske antik. Dette banebrydende arbejde 
ledte gradvist til et større gennembrud i Danmark såvel 
som i udlandet, og Glyptoteket købte flere af kopierne. 
En af de bemalede gipskopier af det tre-hovede uhyre 
‘Typhon’ kan ses på Den Kongelige Afstøbningssamling, 
når de åbner ved særlige lejligheder. Nogle af kopierne 
blev også vist på Den Frie Udstilling i 1906, og en 

‘Musikkens Genius’ blev  
opført til minde om Carl Nielsen 
på pladsen overfor Den Frie 
 Udstillingsbygning.



26        cphmuseums.com

KUNSTNERPORTRÆT



        27

kritiker roste dem med ordene: “Beundringsværdigere 
endnu end Fliden er dog Intelligensen i dette Arbejde, 
Forstaaelsen af den kyklopiske Vældighed i denne 
ældgamle Kunst med dens barbarisk-skønne, vilde og 
vovede Farver og dens næsten dyriske Fraadsen i den 
levende Form.” Carl-Nielsens virke markerede dermed 
overraskende ligheder mellem den moderne franske 
kunst og antikkens skulpturer, nemlig de dristige farver 
og det sprudlende liv. 
Den Frie Udstilling – www.denfrie.dk 
Ny Carlsberg Glyptotek – www.glyptoteket.dk

Den anden havfrue 
Efter Grækenland blev Anne Marie Carl-Nielsen invite-
ret til at skabe tre monumentale bronzeporte til Ribe 
Domkirke. Hun startede det prestigefyldte arbejde i 
sommeren 1903. Hun fik her mulighed for at gennem-
føre projektet med alle de dekorative elementer, hun 
havde planlagt: relieffer, kornakset, bølger, palme-
blade og utallige dyr. Nordreportens dørring har form 
som en tyr, mens Kattehovedporten har en romansk 
kat og et håndtag som en påfugl, og datteren Irmelin 
stod model til Hovedportens havfrueformede håndtag. 
I 1912 bliver Anne Marie Carl-Nielsen som den første 
kvinde indvalgt i Akademirådet, og i 1916, et år efter 
danske kvinder fik stemmeret, medstifter hun Kvindelige 
Kunstneres Samfund (KKS), en af verdens ældste fag-
lige foreninger for kvindelige kunstnere, sammen med 
sine samtidige Anna Ancher, Marie Henriques og Helvig 
Kinch. Foreningens mission var dengang som i dag, 
at kvindelige kunstnere skal have samme vilkår som 
deres mandlige kollegaer. Hun tog havfruemotivet op 
i et større format i 1921, og på havnefronten ved Den 
Sorte Diamant kan man besøge en bronzekopi af den 
livagtige ‘Havfrue’, som var hun netop kommet op fra 
dybet. Tøjhushavnen blev i sin tid kaldt havfruegrunden, 
da man mente de undersøiske skabninger ofte viste 
sig her. Den originale afstøbning kan ses på SMK. Den 
Sorte Diamant huser adskillige fotografier af Anne 
Marie Carl-Nielsen og Carl Nielsen bl.a. på Akropolis, 
Christianborg og i J.F. Willumsens atelier, som man kan 
se online i det Det Kgl. Biblioteks billedsamling. 
Pladsen foran Den Sorte Diamant.

Pegasus og andre hæderlige heste 
Anne Marie er den første kvindelige billedhugger, der 
skabte monumentale værker på lige fod med mænd. 
Dette er særligt synligt, da hun i 1909 vinder den 
eftertragtede konkurrence om at skabe en rytterstatue 
af Christian 9. Monumentet var hendes livs største 
opgave, og efter 20 års intenst arbejde bliver statuen 
afsløret ved Christiansborg Ridebane i 1928. Hun mod-
tager efterfølgende den kongelige hædersbevisning 
Ingenio et arti for kløgt og kunst. I 1931 går Carl Nielsen 
bort. I hans minde udfører Anne Marie ‘Musikkens 
Genius’ (1939-40), som er opstillet, hvor Grønningen 
møder Store Kongensgade. Monumentet har udsigt 
til Den Frie Udstillingsbygning og peger på venskabet 
mellem familien Nielsen og J.F. Willumsen. Facaden 
bærer også en pegasus, som i græsk mytologi er sym-
bol for den frie kunst. Ligesom ‘Musikkens Genius’ har 
denne pegasus en yngling på ryggen, udført i et guld 
relief. Men Anne Maries valg af den unge fløjtespiller 
på den vingede hest Pegasus faldt ikke helt i komi-
teens smag. Vingerne måtte udelades, og naturstenen 
blev ikke realiseret. I stedet blev geniet anbragt på 
en traditionel sokkel. Den nøgne rytters ansigt ligner 
umiskendeligt Carl Nielsen, og trods de klippede vinger 
har monumentet den gejst og levende lethed, der ken-
detegner Anne Marie Carl-Nielsens virke. Hendes mål 
var at skildre ”Bevægelsen fremad, fornemmelsen af 
Liv, dette at Ingenting staar stille,” og det billede formår 
hun at fremkalde for beskueren, selv 80 år senere. 
Christiansborg Ridebane, Christiansborg Slot. 
Store Kongensgade 151 København K.

Glæd dig til efteråret 2021, hvor Glyptoteket 
 præ sen  terer en stor soloudstilling med Anne Marie 
 Carl-Nielsens værker.

Rytterstatuen af den folkekære konge Christian 9.  
var Anne Marie Carl-Nielsens største opgave, og  
kan den dag i dag ses ved Ridebanen på Christiansborg  
Slot © Thorkild Jensen.
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Marmorkroppe og malerier, mumier og middelhavsstemning. Rejs væk 
til  antikkens Rom eller oldtidens Ægypten til storslåede kunstoplevelser, 
lækker frokost og en pause i palmernes skygge.

Glyptoteket – en oase i hjertet 
af København

Værker af Gauguin, Monet, Picasso m.fl. kan opleves i særudstillingen ‘Samleren i skyggen. 
Helge Jacobsens pinakotek’. Foto: Ana Cecilia Gonzalez.
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Bare et par hundrede meter fra Københavns Hoved-
banegård kan du forlade gadens larm og de hvinende 
gæster i Tivolis forlystelser og træde ind i museets 
afslappende atmosfære omgivet af palmer, marmor og 
ikke mindst årtusinders kunst i verdensklasse.

Blandingen af kunst og smukke arkitektoniske rammer 
gør Glyptoteket til både et fordybelsesrum og puste-
rum. Her kan du opleve oldgammel kunst fra antikkens 
Grækenland, Rom og Ægypten. Og moderne kunst, der 
bl.a. tæller danske guldaldermalerier og franske mester-
værker af Gauguin, Monet, Cézanne, Degas og Rodin.
Museets skiftende særudstillinger sætter den unikke 
samling i perspektiv. Til og med efterårsferien kan du 
opleve udstillingen ‘Samleren i skyggen. Helge Jacobsens 
pinakotek’, der for første gang dykker ned i fortællingen 

om grundlæggeren Carl Jacobsens søn, som stiftede 
Glyptotekets franske malerisamling.

Derudover kan du i udstillingen ‘Tal R. Dyr og Mennesker’ 
lade dig betage af den internationalt anerkendte sam-
tidskunstner Tal R’s nye serie af bronze- og gipsskulptu-
rer, som kunstneren har arbejdet på i de senere år, og 
som for første gang præsenteres samlet.

Når vejrguderne tillader det, kan du nyde Glyptotekets 
tagterrasse, hvorfra man kan se ud over Københavns 
parker og tårne.

Har du lyst til at besøge museet? I museumsoversigten 
bagerst i guiden kan du finde mere information om 
åbningstider, billetpriser mm. 

Dionysos i den  
antikke samling.  

Foto: Kim  
Nilsson. 

Nyd Vinterhavens palmer 
og beroligende atmos-
fære. Foto: Ana Cecilia 
Gonzalez.

Skulpturen ‘Bue og pil’ fra 
soloudstillingen ‘Tal R.  
Dyr og mennesker’.  
Foto: Anders Sune Berg. 
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Kunstnernes egne  
museer
I Danmark har vi en række kunstnere, der har haft så stor indflydelse, at de har 
fået deres helt eget museum! Fra den store historiefortæller, digter og forfatter 
Karen Blixen til den danske humor og lunes stormester Storm P. er disse museer 
dedikerede til at fortælle historien og vise værkerne af dansk kunsts store 
personligheder. De er billedhuggere, forfattere, digtere og malere og tegnere i 
verdensklasse, så tag med på opdagelse i nogle af Danmarks største kunstnere, 
og dyk ned i deres livsværk.

Af Hans Peter Madsen

Ved Rudolph Tegners Museum og Statuepark kan du opleve kunstnerens statuer i det 
naturskønne område ved museet. Foto: Henrik Sylvest 

GUIDE: KUNSTERNES MUSEER 



I Karen Blixens  
barndomshjem  

kan I opleve  
stemningen, hvor  
kendte og elskede  

fortællinger blev til.  
Foto: Annemette  

Kuhlmann 
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Mød Karen Blixen på Rungstedlund
Isak Dinesen, Osceola eller Pierre Andrézel? Uanset 
pseudonymet du læser hende under, så er der ingen 
tvivl om, at Karen Blixen (f. 1885) er en af de mest inter-
nationalt kendte danske forfattere. Millioner af læsere 
verden over er blevet tryllebundet af de fascinerende 
fortællinger, såsom ‘Babettes gæstebud’, ‘Den afrikan-
ske farm’ og ‘Syv fantastiske fortællinger.

Skønt Karen Blixen døde i 1962, kan du besøge hendes 
barndomshjem på Rungstedlund. Her vendte Karen 
Blixen tilbage til gennem hele sit liv, og her blev en 
del af hendes kendte og elskede fortællinger til. 
Rungstedlund blev Blixens faste hjem efter hun rejste 
fra Kenya, hvor hun havde boet i 17 år.
 
På Karen Blixen Museet kan I opleve historien om en af 
Danmarks største og mest berømte forfattere gennem 
udstillinger med bøger, breve og kunst i de mange 
flotte stuer, der er indrettet, som da Karen Blixen boede 
i dem. Rungstedlund ligger idyllisk ned til Øresund, og 
bag de hvidkalkede bygninger finder I den store blom-
sterhave og lunden, som efter Karen Blixens ønske er et 
fredet fuglereservat. 
www.blixen.dk

Rudolph Tegners helt eget museum og statuepark
Rudolf Tegners Museum og Statuepark er et kunstmu-
seum midt i det fredede og lyngklædte hede-og natur-
område syd for Dronningmølle i Nordsjælland, og det 
er dedikeret til en enkelt kunstner: Rudolph Tegner (f. 
1873). På museet kan du opleve den danske billedhug-
ger med den storladne stil; en mand med et åbenlyst 
kæmpe talent, der skabte monumentale værker i gips, 
marmor og bronze.

Det var Rudolph Tegners drøm at opføre et museum 
til sine værker, hvilken han indfriede i 1937-38. Museets 
udformning er både æstetisk, funktionelt og fremstår 
som et enestående monument over en enkelt kunstner, 
hvor man risikerer at miste vejret over det katedralske 
museumsrum med 11 meter til loftet. Tegners Museums 
faste samling består af 335 af billedhuggerens værker; 
størstedelen er originalerne i gips, som Tegner gennem 
hele livet havde afslået at sælge.

14 af Rudolph Tegners statuer er placeret uden for 
museet i det særlige, men skønne hede- og natur-
område, der kaldes Rusland på grund af sin afsides 
beliggenhed. Skulpturparken kan besøges gratis.
www.rudolphtegner.dk
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GUIDE: KUNSTERNES MUSEER 

Jørgen Sonnes billedfrise historien om Thorvaldsens 
hjemkomst fra Rom til København i 1838, hvor køben-
havnerne, heriblandt H.C. Andersen, modtog ham 
som en folkehelt. Museets indre er stemningsfuldt og 
præget af kulørte loftsdekorationer og mosaikgulve – 
og netop derfor er det også meget populært blandt 
tegnere, der lader sig inspirere af både skulpturerne 
og de farverige rum. Også børn kan få en stor ople-
velse ud af at gå blandt de imponerende og kæmpe 
store skulpturer. 
www.thorvaldsensmuseum.dk

Storm P. Museet fortæller om satiren i en brydningstid
Få har indkapslet dansk humor og lune, og endog 
 formet den, som den danske folkehelt Storm P. (f. 1882). 
Som en sand multikunstner var han både bladtegner, 
maler, skuespiller, forfatter og sågar pibesamler, og 

Bertel Thorvaldsen lægger navn og statue til landets 
første offentlige museum
Den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen (f. 1770) 
var en af sin tids største og mest berømte kunstnere. 
Det er ikke for sjov, at Thorvaldsens Museum ligger på 
Bertel Thorvaldsens Plads i København og er landets 
allerførste offentlige museum.

I over 40 år boede, levede og arbejdede Thorvaldsen 
i Rom, og museet rummer over 900 af Thorvaldsens 
skulpturer og relieffer i gips og marmor samt tegnede 
og modellerede skitser til skulpturerne. Ikke over-
raskende er de fleste motiver hentet fra græsk og 
romersk  mytologi. 
 
Den karakteristiske og farvestærke museumsbygning 
midt i byen er i sig selv en oplevelse. På facaden for tæller 

Thorvaldsens Museum er stemningsfuldt og præget af kulørte loftsdekorationer og 
 mosaikgulve. Foto: Thorvaldsens Museum
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og satire i kunsten gennem historien. Besøget kan pas sende 
sluttes af med et besøg hos museets genbo, Frederiksberg 
Ældre Kirkegård, hvor Storm P. ligger begravet. 
www.stormp.dk

Willumsens Museum 
Som maler, billedhugger, fotograf m.v. var Jens Ferdinand 
Willumsen (f. 1863) en af pionererne bag det moderne 
gennembrud i dansk billedkunst omkring 1900. 
 
Gå på opdagelse i Willumsens verden af kunst gennem 
malerier, tegninger, grafik, keramik, skulpturer, fotografier 
og arkitektur, og se bl.a. hovedværkerne ‘Badende børn’ 
og ‘En bjergbestigerske’ i kunstnerens eget museum.  
I efteråret kan særudstillingen ‘Iscenesat liv og natur. 
Sene værker af Ernst Ludwig Kirchner og J.F. Willumsen’ 
opleves som et topmøde mellem Tysklands store ekspres-
sionist og Danmarks eksperimenterende kunstner. Museet 
udmærker sig desuden ved sin lækre café. 
www.jfwillumsensmuseum.dk

blev elsket for sine populære tegneseriestriber ‘Peter 
og Ping’, ‘Dagens flue’ og ‘Kulørte sider’ i B.T., hvor 
han var fast bladtegner. Motiverne var især typiske 
figurer fra 20’erne og 30’ernes verden – lige fra nyrige 
gullaschbaroner til øldrikkende vagabonder, der på  
lun satirisk vis spiddede samtiden.
 
Storm P. Museet har til huse i Frederiksbergs gamle 
 politi  station lige på hjørnet af Frederiksberg Rund del 
ved indgangen til Frederiksberg Have. Med udgangs-
punkt i Storm P.s værker fortæller museet om humor  

På J.F. Willumsens Museum kan I gå på opdagelse i Willum-
sens verden af kunst gennem malerier, tegninger, grafik, 
keramik, skulpturer, fotografier og arkitektur.  
Foto: Willumsens Museum 

Storm P. Museet har over 50.000 af Storm P.s 
tegninger og udstiller et velkurateret udvalg 
af dem. Foto: Storm P. Museet



34        cphmuseums.com

Fun Fact 
Charlottenborg Kunsthal opened as an exhibition site in 1883 and was 
the first building in Copenhagen, dedicated to contemporary art. When 
Christiansborg Castle burned in 1884, a large part of the art, was saved 
from the flames. It was decided, that the art should be on public display 
at SMK, The National Gallery of Denmark. The art collection was firstly 
exhibited at Charlottenborg Kunsthal for over ten years, while the SMK 
building was under construction.

48 Timer: 
med museums direktør 
Astrid la Cour
For Astrid la Cour skal en weekend i København  
inspirere,  begejstre og aktivere sanserne. Hun giver  
her sit bud på det bedste, du skal opleve, både i  
København og på en udflugt ud af byen. Turen  starter  
i Astrid la Cours egen by Frederiksberg og fort sætter  
hele vejen til Sverige.

Af Eva Laksø

Formiddagssol i Frederiksberg 
Have
Selvom coronaens skygger efter-
hånden letter, tror jeg, at mange  
har fået et fornyet fokus på de 
mange gode udendørs aktiviteter, 
som vores by også byder på.

En perfekt weekendformiddag 
kunne starte med at nyde formid-
dagssolen i Frederiksberg Have og 
Søndermarken med en god kaffe 
fra Kaffewerket på Smallegade i 
hånden. De romantiske haver er 
fulde af historier i området omkring 
det kinesiske tehus,  eremithytten og 
alle de andre genskabte pavilloner. 
Engang sejlede kongen rundt på 
kanalerne i Frederiksberg Have og 
vinkede til borgerne. Nu har alle 
muligheden for i robåde at glide 
gennem haven i det helt rette, 
 langsomme tempo.

Astrid la Cour (1974) er direktør for Frederiksberg-
museerne, som dækker over de to udstillingssteder 
Cisternerne og Møstings Hus samt museerne 
Bakkehuset, Alhambra og Storm P. Museet. De fem 
steder bindes sammen af Frederiksbergs to smukke 
parker, Søndermarken og Frederiksberg Have.

DAG 1:
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Frokost i Guldalderens lys
Frokosten ville jeg nyde i Orangeriet, som ligger omkranset af en blomstrende historisk have ved Bakkehuset, som var 
det centrale mødested for H.C. Andersen, H.C. Ørsted, Oehlenschlæger og alle de andre store danske guldalderprofiler. 
I Bakkehusets berømte hjørnestue kan man opleve stemningen fra salonerne, hvor unge romantiske digtere læste op af 
deres værker, inden de blev udgivet, og hvor diskussionerne om kunst, naturvidenskab og samfundsforhold gik højt.

Cykeltur gennem byen
Den bedste måde at opleve København på er på 
cykel, og hvis ikke man har sin egen, er der heldigvis 
rig mulighed for at leje en overalt i byen.
 
For at få byens kontraster frem ville jeg køre fra det 
grønne, mondæne Frederiksberg gennem Vesterbro  
til Indre By, forbi Nyhavn og over cykelbroen med 
 retning mod Refshaleøen, hvor den danske industri-
historie stadig fornemmes. Undervejs på cykelturen 
er der god inspiration og viden at hente i Dansk 
Arkitektur Centers app, den rummer masser af histo-
rier om byens arkitektur.

Underjordisk sejltur
I år kan man også få en underjordisk sejltur i Cisternerne. Den internationalt anerkendte kunstner og arkitekt Tomás 
Saraceno har ladet vandet, der vedvarende siver gennem Cisternernes betonkonstruktion, danne et underjordisk, 
natsort hav, og udstillingen skal således opleves fra små både, man selv skal sejle (husk at booke billet i forvejen via 
Cisternernes hjemmeside). I det gamle vandreservoir, hvor luftfugtigheden er lige under 100%, rumklangen 17 sekun-
der og gennemsnitstemperaturen 9 grader, inviteres en ny kunstner hvert år til at skabe et stedsspecifikt værk til den 
helt særlige arkitektur og det specielle klima.
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DAY 2:
 
Udflugt til Wanås skulpturpark i Skåne
Der er masser af gode dagsudflugtsmuligheder fra København. En af mine favoritter er Wanås, en skulpturpark i 
verdensklasse, der ligger mindre end 2 timers kørsel fra København. Siden 1980´erne har internationale samtids-
kunstnere skabt fantastiske stedspecifikke værker mellem bøgetræerne. Kunsten fortsætter i de nænsomt ombyg-
gede lader og staldbygninger, og i år kan man bl.a. opleve den sydkoreanske kunstner Kimsoojas stedsspecifikke 
installationer.

Middag og aftendyp på Holmen
Ruten går til Holmen, hvor de 
kreative uddannelser indenfor 
film, arkitektur og design holder 
til, forbi husbåde og dyrt istand-
satte lejligheder, før den ender ved 
Copenhagen Contemporary, hvor 
man kan opleve ambitiøse udstillin-
ger med international samtidskunst 
i B&W’s gamle svejsehal. Dagen 
kan afrundes perfekt med et dyp i 
havnen og aftensmad ved et af de 
mange andre gode spisesteder i 
alle prisklasser, der skyder op i det 
gamle industrikvarter.

48 TIMER



        37

Udendørs kulturoplevelser
Tilbage i København vil jeg nyde en sommeraften 
med kølig hvidvin og håbe på en udendørs koncert- 
eller teateroplevelse. I de køligere måneder holder  
jeg godt øje med koncertprogrammet i Det Kongelige 
Danske Musikkonservatoriums Koncertsal, som 
anses for at rumme en af de smukkeste koncertsale i 
Danmark. Vilhelm Lauritzens karakteristiske bygning 
inviterer til mere en 200 koncerter om året, og mange 
af dem er gratis.

Picnic blandt kunsten
Wanås er idyllisk placeret i det nordøstlige Skåne ved et økologisk drevet gods. Skoven er det perfekte picnicsted, 
men man kan også købe en lokal take away-frokost fra Wanås egen lille hyggelige deli. Hvis du vil have en læn-
gere udflugt i det svenske, har Wanås sit eget hotel, mens de omkringliggende naturområder i Skåne tilbyder en 
lang række af shelters, hvis man er til outdoor-liv.

Aftencocktail på Gensyn 
Jeg vil runde dagen af med en cocktail på Gensyn, en hyggeligt 
uprætentiøs cocktailbar på Frederiksberg, som med sit mørke og 
lidt gammeldags udtryk er let at overse. Alternativt Salon 39 på 
Vodroffsvej ikke så langt derfra.
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Museer og 
attraktioner 
Københavns museer og attraktioner mætter enhver 
museumssult, uanset om du er til det hurtige visit 
eller flere timers fordybelse, om du er til kunst i 
 verdensklasse eller historier fra fjerne egne og tider.  
 
Lad dig inspirere i den detaljerede museums oversigt, 
og vælg, hvilket museum turen går til næste gang. 
 
Du kan finde opdaterede åbningstider og entré-
priser samt information om særudstillinger og events 
på museernes hjemmesider og på kbhmuseer.dk. 
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På Louisiana Museum of Modern Art møder kunst og natur hinanden. Her forener 
kunstnerduoen Elmgreen og Dragsets installation ‘Powerless Structures’ museets 
inderum med statueparken på grænsen til Øresund. © Bjarke Ørsted



40        cphmuseums.com

A
 

 
Alhambra – Museet for 
humor og satire 

Allégade 5, 2000 Frederiksberg  
+45 38 10 20 45  
www.museetalhambra.dk 

     

Børnevenlig 

Komikere og satirikere ser og 
skildrer danskerne, som vi var, som 
vi er og som dem vi måske er på 
vej til at blive? På Alhambra møder 
du den humoristiske og satiriske 
scenekunst fra den første danske 
revypremiere i 1849 og til i dag. Se 
klip med og lyt til viser af nogle af 
Danmarks største og mest elskede 
stjerner. Kom med bag scenen og 
se skuespillerindens sminkebord og 
prøv kostumer doneret af blandt 
andre London Toast Theatre. 
Museets lille scene er Alhambras 
hjerte. Her har vi optræden og  
andre arrangementer. Om som-
meren rykker scenen ud i museets 
have, hvor vi bl.a. har Sommerdans 
og Alsang. I samarbejde med 
Storm P. Museet vises indtil april 
2021 fællesudstillingen ”Latter-
fronten – politisk satire under 2. 
verdenskrig og i dag”. Her mødes 
nutidens aktuelle komikere og 
tegnere i en lattervækkende 

konfrontation med bladtegnere og 
revykunstnere fra tiden op til og 
under Besættelsen. Der er fælles 
billetsalg og museumsbutik på 
Storm P. Museet, hvor særudstillin-
gen også starter. 

Entre: 
Se under Storm P. Museet, hvor der 
er fælles billetsalg. Du skal derfor 
starte dit besøg der. 
 
Åbningstider: 
Onsdag-torsdag: 12-19  
Fredag-søndag: 11-16  
Mandag-tirsdag lukket   
 

Arbejdermuseet 

Rømersgade 22, 1362 København K  
+45 33 93 25 75 
 www.arbejdermuseet.dk 

          

Børnevenlig 
 
Træd ind i en anden tid og brug 
nogle hyggelige timer sammen på 
Arbejdermuseet tæt ved Nørreport. 
Her kan I komme tæt på arbej-
derfamiliers hverdag og historie i 
den gamle Forsamlingsbygning fra 
1879. Gå gennem baggården med 
vasketøjet på rækker og lad jer 
føre gennem små lejligheder, stejle 
trapperum og ikke mindst den 
smukke festsal. Her har den danske 
arbejderklasse mødtes om politiske 
møder, juletræsfester, teaterfore-
stillinger og meget mere. Besøg 
fem faste udstillinger - måske kan 
du genkende din egen mors, fa-
sters eller farfars fortællinger? Gå 
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en tur i butiksgaden fra 1950’erne, 
besøg familien Sørensen og deres 
otte børn i deres drømmehjem –  
en 2-værelses på Østerbro. Bliv 
klogere på de kampe, som arbej-
derne i solidaritet har kæmpet for 
de rettigheder, som vi i dag nyder 
godt af. Nyd en kaffe med Rich’s 
og et stykke kiksekage eller snup 
en Stjernepilsner i den hyggelige 
Kaffebar fra 1950’erne. Gå ikke  
glip af byens bedste smørrebrøds-
bord i den fredede kælderbevært-
ning, Café & Øl-halle. Vi har god 
plads. Køb billetter på forhånd  
til et  bestemt tidspunkt på  
arbejdermuset.dk 

Anton Hansen – Stemninger fra 
besættelsen.  
Mørklægning, varetomme butikker 
og drab på åben gade. Kom helt 
tæt på den barske hverdag under 
besættelsen i en ucensureret 
 øjenvidneberetning med Anton 
Hansens stemningsfulde tegninger.  
Ny udstilling på balkonen i 
Arbejder museets smukke festsal. 

Entré: 
Voksne: 90 kr. 
Unge & Studerende 18-25 år: 65 kr, 
under 18 år gratis  
Gratis adgang for medlemmer 
af en række fagforbund, se på 
hjemmeside 
 
Åbningstider: 
Åbent alle ugens dage. Se hjem-
meside for mere.   
 

B
Bakkehuset  

Rahbeks Allé 23, 1801  
Frederiksberg C  
+45 33 31 43 62  
www.bakkehusmuseet.dk 

        

Børnevenlig 
 
Oplev den danske guldalder på 
en stemningsfuld måde i Bakke-
huset. Her skabte det litterært 
interesserede ægtepar Kamma og 
Knud Lyne Rahbek et mødested i 
1800-tallets første årtier. I deres 
hjem kom folk som H.C. Andersen, 
N.F.S. Grundtvig, H.C. Ørsted og 
Adam Oehlenschläger for at disku-
tere litteratur, kunst og videnskab. 
De skabte rum for store tanker og 
kreativt samvær. I stueetagen kan 
man opleve ægteparrets autentisk 
indrettede stuer, og på 1. sal 
 spejles historien og salonkulturen 
i moderne form gennem udstil-
linger,  foredrag, oplæsninger og 
workshops. Oplev også ”Eventyr-
akademiet”, som er et forunderligt 
værksted med aktiviteter for store 
og små, inspireret af H.C. Andersens 
kendte og elskede eventyr. Om-
kring det historiske hus er Kamma 
Rahbeks blomsterhave blevet 
genetableret i mindre skala og 

midt i haven ligger det smukke og 
anmelderroste Orangeri. Her kan 
du nyde en kulinarisk pause med 
et delikat udvalg af smørrebrød, 
kager, te, kaffe, vin og øl. 
 
Entré: 
Voksen: 60 kr., under 18 gratis 
 
Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 11-17 (til 30.9)  
Onsdag-søndag: 11-16 (fra 1.10)  
Orangeriet lukker 1. oktober   
 

C
Cisternerne  

Søndermarken, 2000  
Frederiksberg  
+45 30 73 80 32  
www.cisternerne.dk 

    

I 2020 slår Cisternerne dørene op 
til en udstilling med den argentinsk 
fødte kunstner Tomás Saraceno. 
Med udgangspunkt i Cisternernes 
unikke miljø, har Saraceno skabt et 
storstilet projekt, der er væsensfor-
skelligt fra alt, hvad han tidligere 
har lavet. Vandet, der vedvarende 
siver gennem Cisternernes beton-
konstruktion, danner et underjor-
disk, blikstille hav og udstillingen 
skal således opleves fra båd. Den 
besøgende inviteres på en sælsom 
rejse ind i Cisternernes søjlegange. 
Her åbenbarer forskellige kunst-
værker sig efterhånden som man 
stævner ud og bevæger sig ind i 
det ukendte mørke. Saraceno har 
gennem sin praksis udforsket alter-
native livs- og beboelsesformer 
inspireret af alt fra edderkopper 
og flagermus til astrofysik, filosofi 
og ingeniørkunst. Det er kun muligt 
at besøge Cisternerne med forud-
gående booking af sejlads på  
www.cisternerne.dk 
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Entré: 
Pr. person: 125 kr.  
Under 18 år: 60 kr.  
 
Åbningstider: 
Tir.-ons.: 11-18  
Tor.: 11-20  
Fre.-Søn.: 11-18  
Mandag lukket   
 

D
 
Danmarks Tekniske  
Museum 

Fabriksvej 25, 3000 Helsingør  
+45 49 22 26 11  
www.tekniskmuseum.dk 
 

      

Børnevenlig 
 
Danmarks Tekniske Museum er et 
oplevelsesunivers for nysgerrige 
børn og voksne. Her kan I bruge 
alle jeres sanser i mødet med ny og 
gammel teknologi. Gå ind i flyene 
så motoren starter op, sæt dig godt 
til rette i en trolleybus eller tænd op 

for en af de mange modeller og  
få familieoplevelser for fuld kraft.  
På Danmarks Tekniske Museum 
kan du opleve den teknologi, som 
har ændret vores liv gennem de 
seneste 150 år. Her kan du komme 
helt tæt på Hammelvognen, den 
ældste bil i verden som stadig 
kan køre, se den fascinerende 
skrivekugle, der blev opfundet af 
danskeren Rasmus Malling-Han-
sen eller opleve Soyuz rumkapslen, 
der bragte den danske astronaut, 
Andreas Mogensen ud i rummet.  
Vi inviterer dig med på en rejse,  
der bygger bro mellem dig og 
Dan marks teknologihistorie og ser 
ind i fremtiden! 
 
Entré: 
Entré: 95 kr. Under 18 år gratis. 
 
Åbningstider: 
August til oktober:  
Tirsdag-søndag 10-17 
November til december:  
Tirsdag-søndag 10-16   

 

DAC – Dansk Arkitektur 
Center 

Bryghuspladsen 10,  
1473 København K  
+45 32 57 19 30 
www.dac.dk 
 

      

Børnevenlig 

Dansk Arkitektur Center er for alle, 
der er vilde med dansk arkitektur, 
design og bykultur. Her kan du 
opleve udstillinger, ture, events, 
shoppe designprodukter og nyde 
den spektakulære udsigt over byen 
fra caféens store tagterrasser.  
 
Kids’ City 7. feb – ultimo okt  
Tag hele familien med til udstillingen 
Kids’ City og gå på opdagelse i et 
sanseligt univers med omvendte 
huse, kæmpe stole og cykelslanger. 
Oplev, hvordan god arkitektur kan 
gøre livet i byen både sundere og 
sjovere for alle. DAC Slide Perma-
nent kunstinstallation Tør du prøve 
Københavns hurtigste og vildeste 
kunstinstallation? I DAC kan du 
 udfordre sanserne og tage en 
meget anderledes 40 meter lang 
rutsjetur hele fire etager ned. Tør 
du prøve rutsjebanen?  
 
Hello Denmark 8. juni – 1. nov  
Udstillingen hylder hverdagslivet 
og alle de ting, vi danskere ofte 
tager for givet: vores veldesignede 
omgivelser, cykellivet og bade-
vandet midt i byen. Guidede ture 
Kom helt tæt på Københavns 
arkitekturudvikling på en guidet 
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tur. Turbilletten giver gratis adgang 
til DAC et døgn efter turen.  

Made in Denmark  
Hvad er den danske opskrift på det 
eftertragtede gode liv? Vi hylder 
dansk arkitektur og design og 
går i kødet på det, der har gjort 
 Danmark og København populært  
i hele verden: Det gode hverdagsliv. 
I udstillingen udfoldes vores 
fælles fortælling om Danmark 
som design- og arkitekturnation 
i verdensklasse. En fortælling, der 
vidner om en designtradition og 
et værdisæt, der gennemsyrer hele 
samfundet, og former det liv, vi 
lever – hver dag – fra den mindste 
teske til den største byplanlægning. 
Udstillingen kan opleves indtil den 
18. oktober 2020. 

Entré: 
Voksne: 95 kr.  
Studerende: 70 kr.  
Unge (18-25): 50 kr, under 17 år 
gratis 
 
Åbningstider: 
Alle dage: 10-18  
Torsdag: 10-21   

Davids Samling 

Kronprinsessegade 30-32,  
Copenhagen K 1306  
+45 33 73 49 49  
www.davidmus.dk 

Museet indeholder tre permanente 
samlinger, som alle i deres grund-
stamme går tilbage til stifteren C.L. 

Davids tid: Islamisk samling, Ældre 
europæisk samling og Nyere dansk 
samling. Den islamiske samling, der 
i en international sammenhæng er 
museets vigtigste, udgøres af ud-
søgt kunsthåndværk fra det 7. år-
hundrede og frem til midten af det 
19. århundrede fra et område, der 
strækker sig fra Spanien i vest til 
Kina i øst og fra Usbekistan i nord 
til Yemen i syd. Den ældre euro-
pæiske samling indeholder et rigt 
udvalg af kunst fra det 18. og 19. 
århundrede – møbelkunst, fransk 
og tysk porcelæn, dansk fajance og 
sølvtøj samt danske, nederlandske 
og franske malerier. Den nyere 
danske samling består af malerier 
og skulpturer udført omkring 1880-
1950 af danske kunstnere. Indtil 29. 
november kan ses særudstillingen 
“Fra Philipsen til Salto – gensyn 
med den nyere danske samling”. 
21. august til 29. november vises en 
særudstilling om tegneserien “Den 
Magiske Spinel”, der levendegør og 
inddrager museet på en ny måde. 
Samtidig udkommer tegneserien i 
bogform på dansk og engelsk. 
 
Entré: 
Gratis adgang 
 
Åbningstider:  
Tirsdag til søndag: 10-17  
Onsdag: 10-21  
Mandag: Lukket   
 

Den Hirschsprungske  
Samling 

Stockholmsgade 20,  
2100 København Ø  
+45 35 42 03 36  
www.hirschsprung.dk 

       

Børnevenlig 
 
Den Hirschsprungske Samling 
ligger ved det smukke Østre Anlæg 
midt i København. Museet, der er 
grundlagt af tobaksfabrikanten 
og kunstsamleren Heinrich Hir-
schsprung og hans hustru Pauline, 
åbnede i 1911. Museet huser mere 
end 100 års dansk kunst fra det 19. 
og starten af det 20. århundrede 
- fra den danske guldalder til 
skagensmalerne og symbolisterne. 
Samlingen rummer hovedværker 
af bl.a. C.W. Eckersberg, Anna 
Ancher, P.S. Krøyer og Vilhelm 
Hammershøi. Museet er indrettet 
med møbler og mange malerier på 
væggene, som giver en intim og 
hjemlig atmosfære. Frem til sep-
tember 2020 kan museets gæster 
opleve særudstillingen ’Kristian 
Zahrtmann. Queer, kunst og liden-
skab’, og Hjørneudstillingen ‘Med 
samme kraft. Pasteller af Christian 
Horneman’. 
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Entré: 
Indgang: 95 kr. Under 18 år gratis 
 
Åbningstider: 
Mandag-Tirsdag: Lukket  
Onsdag-Søndag: 11-16  
Hirschsprung LATE sidste torsdag  
i måneden: 11-20   

Den Sorte Diamant – Det 
Kgl. Bibliotek 

Søren Kierkegaards Plads 1, 1016 
København K  
+45 33 47 47 47  
www.kb.dk/en 

            
 
Børnevenlig 

Hvad enten du kommer for den 
spektakulære nye arkitektur, det 
gamle biblioteks stemningsfulde 
sale eller en forfriskning med 
havneudsigt i caféen er Den Sorte 
Diamant et besøg værd. Som Det 
Kgl. Biblioteks hovedbygning i 
København er byens mange stude-
rende flittige gæster på læsesalene 
i det prisvindende vartegn tegnet 
af aarhusianske Schmidt Hammer 
Lassen Architects. Se også udstil-

lingen Årets Danske Pressefoto 
gratis eller book tid til totalop-
levelsen Stranger Than Kindness: 
The Nick Cave Exhibition, der har 
verdenspremiere i Diamanten i år. 
Når du er mæt af indtryk kan du 
besøge Københavns bedst beva-
rede grønne hemmelighed: Den 
mere end 100 år gamle frodige 
bibliotekshave. Efterårets kultur-
tilbud spænder fra klaverkoncert i 
verdensklasse til besøg af super-
stjerneøkonomen Thomas Piketty. 
 
Entré: 
Gratis. Entré til udstillinger se 
website. 
 
Åbningstider:  
Åbent mandag til lørdag. 
For aktuelle tider, se website   

Det Nationalhistoriske 
Museum  

Frederiksborg Slot 10  
3400 Hillerød  
48 26 04 39  
www.dnm.dk 
 
Det Nationalhistoriske Museum er 
Danmarks nationale portrætgalle-
ri. Med portrætterne sætter museet 
ansigter på danmarkshistorien, der 
også fortælles gennem museets 
samling af historiemalerier, møbler, 
kunsthåndværk og interiører. Med 
skiftende særudstillinger sætter 
museet aktuelle perspektiver på 
danmarkshistorien, portrætgenren 
og andre af museets områder. 
Museet har til huse i Nordens 
største renæssanceanlæg, Frede-
riksborg Slot – opført af Christian 
4. i starten af 1600-tallet i Hillerød. 
Oplev Danmarks historie på nye 
måder og gå på opdagelse i slot-
tets imponerende pragtrum hver 
dag året rundt. 

Særudstillinger sommer/ 
efterår 2020: 
Genforeningen 1920. Et fotografisk 
tilbageblik 

Folkets Tid – Jacob Brostrups 
historiemalerier 

Dronningens Ansigter. H.M. 
 Dronning Margrethe II 1949-2020  

Dronningens Ansigter. 
Fotografiske portrætter 

Se det udstillings- og aktivitets-
program herunder aktiviteter for 
børn under ’Det Sker’ på museets 
hjemmeside. 
 
Entré:  
Voksne: 75 kr. 
Studerende og pensionister (65+): 
60 kr. 
Børn (6-15): 20 kr. 
 
Åbningstider:  
April-oktober: 10-17 
November-marts: 11-15   

Domkirkens Museum 

Vor Frue Kirke Nørregade 8, 
 København K  
61616220  
www.domkirken.dk 
 

Bertel Thorvaldsens religiøse 
relieffer Thorvaldsens udsmykning 
af Vor Frue Kirke er ikke alene et 
unikt samlet værk, der strækker 
sig over de fysiske 80 meter fra 
Johannes Døberen i kirkens front 
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til Jesus, der bærer sit kors helt 
oppe i kirkens apsis. Det er også 
et værk, der  arbejdsmæssigt optog 
Thorvaldsen fra vinteren 1819/20 
til den sidste eftermiddag før han 
dør i 1844. Den ikoniske statue af 
Kristus,  Dåbens engel og de tolv 
apostle får ofte den største op-
mærksomhed, men årets udstilling 
lægger vægten på Thorvaldsens 
religiøse relieffer, der bogstaveligt 
rammer kirken ind og spænder 
kirkerummet ud imellem forud-
sigelsen af Kristi komme og hans 
sidste dage. I kirken er reliefferne 
anbragt højt oppe og de er ikke 
lette at se, men i udstillingen giver 
kopier og fotostater mulighed for 
at komme tættere på – og tættere 
på historien om relieffets mester 
Thorvaldsen. 
 
Entré: 
Gratis 
 
Åbningstider:  
Til 18. Oktober: 
Man-tors 11-16, fre og sø 12-16 
Til 19. December: 
Ons-lør 12-16   
 

F
Frilandsmuseet –  
Det  Gamle Danmark 

Kongevejen 100  
Kongens Lyngby 2800  
www.frilandsmuseet.dk 

          

Børnevenlig 

Frilandsmuseet Det Gamle Dan-
mark er et af de ældste og største 
frilandsmuseer i verden. Her kan 
du opleve bygninger fra hele 
Danmark, der er blevet flyttet og 
genopført i idylliske naturomgivel-
ser. Her træder du ind i en anden 
verden, hvor du bliver transporteret 
flere århundreder tilbage i tiden 
hvor du kan slentre langs grusvejen 
og besøge fuldt møblerede hjem, 
der har tilhørt folk fra fortiden, 
såsom bonden, den velhavende 
møller, landsbyens væver og bebo-
erne på fattiggården. Der er lidt 
friere på Frilandsmuseet. Her må 
du godt gå tæt på. Der må løbes, 
leges og udforskes – og alle kan 
være med. Her kan du møde skøre 

bønder og nuttede dyr, hoppe 
i de vilde forhindringsbaner og 
ræse i sæbekassebiler. I løbet af 
sæsonen fyldes museets smukke 
rammer med alt fra den finurlige 
Frøsnapperfestival til en (u)hyg-
gelig Halloween, så der er masser 
af oplevelser for hele familien. 

Entré: 
Voksen 85 - 95 kr., afhængigt af 
sæson, under 18 gratis. 
 
Åbningstider: 
Se website   

Furesø Museer 

Furesø Museer er et statsanerkendt 
museum, der spænder over Mose-
gaarden, Cornelen, Immigrantmu-
seet og lokalarkivet. 
Alle tre museer er gratis. 
 
Mosegaarden 
Skovgårds Allé 37, 3500 Værløse  
+ 45 72 35 61 00  
www.furesoemuseer.dk  
 

     

Børnevenlig  

Mosegaarden danner rammerne 
om lokalhistorien i Furesø Kom-
mune, en samlet fortælling fra 
både Farum og Værløse. Gården 
daterer tilbage til slutningen af 
1700-tallet og har fungeret som 
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museum siden 1960’erne. Her 
er både en permanent samt en 
skiftende særudstilling, som dette 
efterår er “En Ulden Affære”.  
 
Åbningstider: 
Tirs-fre: 11-16  
Søn: 13-16   

Cornelen 
Stavnsholtvej 186, 3520 Farum  
+45 72 35 61 00 
 

   

Børnevenlig 
 
Den gamle købmandsbutik 
 Cornelen i Stavnsholt, bygget op 
som en typisk gårdbutik på landet 
i 1930’erne. Her er der pustet liv 
i hjemmet og butikken, der er 
mulighed for af bestille rundvisning 
i hjemmet. På udvalgte søndag 
er der fyldt op i butikken og kan 
købes gammeldags slik og legetøj 
såsom kandis, bismarcksklumper, 
hinkesten, påklædningsdukker, 
træ- og bliklegetøj.  
 
Åbningstider: 
Se website   
 
Immigrantmuseet 
Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 
3520 Farum  
+45 72 35 61 00 
 
      

Børnevenlig 
 
Immigrantmuseet ligger midt i 
Farum Kulturhus og er eneste 
statsanerkendte museum, der for-
tæller 500 års indvandringshisto-
rie. Museet består af en permanent 
udstilling og en særudstilling.  
Her sættes det højaktuelle emne 
migration i historisk perspektiv 
med mennesket og deres person ge 
fortællinger i centrum. I efteråret 
2020 viser vi særudstillingen 
“Sikherne i Danmark”. Kom tæt 
på de danske sikhers historie, 

religion og kultur. I efteråret følges 
udstillingen op af arrangementer, 
foredrag og omvisninger relateret 
til udstillingen.  
 
Åbningstider: 
Tirs-lør: 10-16  
 
 

G
Greve Museum 

Bækgårdsvej 9, 2670 Greve 
43404036 
grevemuseum.dk 
 

     

Børnevenlig 
 
På Greve Museum træder du ind 
på en firlænget, stråtækt gård fra 
1826, som nu er omgivet af moderne 
forstadsbyggeri. Her kan du nyde 

sommeren i den store, flotte land-
bohave med parterrebede, stauder 
og store frugttræer. Museet viser 
udstillinger om livet på hedebo-
egnen i 1800-tallet og om livet 
i forstaden i 1900-tallet. Træd 
over dørtærsklen ind i Grevegårds 
gamle stuehus og mærk varmen 
fra bilæggerovnen i den gamle 
hedebostue fra 1800-tallet, studér 
de smukke hvide hedebosynin-
ger, som egnen er verdenskendt 
for, lyt til historier og lydbilleder 
fra forstaden eller tag plads bag 
rattet i en Fiat 600 fra 1970erne. 
Der er mulighed for at få lidt 
godt at spise, hjemmebagt kage, 
nybrygget kaffe eller noget koldt 
at drikke i museets hyggelige café. 
Særudstillinger i sommeren 2020: 
Se broderier med holdninger i 
udstillingen “Edderbroderemig”. 
Se det bedste fra museets store 
samling af smukke hvide syninger 
i udstillingen “Hedebosyning - en 
verden af variationer” fra 7. juli. 

Entre: 
Voksne: 40 kr. Under 18 år gratis 
 
Åbningstider: 
Tirsdag-fredag: 11-15  
Lørdag-søndag: 11-16  
2. onsdag i måneden: 11-20   

 

K
Karen Blixen Museet 

Rungsted Strandvej 111,  
2960 Rungsted Kyst  
+45 45 57 10 57 
www.blixen.dk

          

Børnevenlig 

En rute ud i verden og ind i  
litteraturen 
Karen Blixen Museum, Rungsted-
lund er det oplagte mødested 
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nord for København, hvor litteratur, 
kultur og natur smelter sammen. 
Rungstedlund var Karen Blixens 
hjem det meste af hendes liv og er  
i dag forfatterhjem og museum. 
Karen Blixen er en af Danmarks 
mest berømte forfattere, og hendes 
liv og værker er forbundet med sen-
sation og myter. Gennem en række 
nye initiativer åbner Karen Blixen 
Museum, Rungstedlund endnu 
mere op for besøgende. Gå på op-
dagelse i det smukke forfatterhjem, 
dyk ned i Karen Blixens bibliotek, gå 
en tur i Fuglereservatet, spis frokost 
i Madam Carlsens Café og bliv 
klogere til et af de mange litterære 
arrangementer i Magasinbyg-
ningen. Vi glæder os til at se dig. 
 
Entre: 
Voksen: 100 kr. 
Under: 27 år 60 kr., under 18 år 
gratis 
 
Åbningstider: 
Mandag lukket  
Tirsdag-fredag: 11- 20  
Lørdag-søndag og helligdage: 
11-17   

Kronborg Slot 

Kronborg Slot, 3000 Helsingør  
+45 49 21 30 78  
www.kronborg.dk 

     

Børnevenlig 
 
Oplev en af Danmarks vigtigste 
kulturhistoriske seværdigheder: det 

storslåede og imponerende Kron-
borg Slot, der udefra fremstår som 
både en blanding af elegant kon-
geslot og brutal militær fæstning. 
Kronborg blev bygget i slutningen 
af 1500-tallet for at imponere 
Europas store fyrstehuse. Slottets 
spir strakte sig mod himlen, kob-
bertaget funklede og kunstfærdige 
udsmykninger sprang ud af slottets 
sandstensmure. Fra juni til august 
flytter Hamlet og hans venner ind 
på slottet og Kronborg bliver en 
levende kulisse for Shakespeares 
verdenskendte fortælling med 
sjove aktiviteter for alle. Tag bør-
nene med på en rejse tilbage til 
renæssancen i efterårsferien, hvor 
I møder spændende figurer fra 
fortiden, som havde deres daglige 
gang på slottet. I december er 
kongernes juleslot rammen om et 
af Danmarks største julemarkeder 
med kvalitetsvarer og familiehygge, 
juleeventyr, gløgg og æbleskiver. 
Hele året kan gæsterne møde Dan-
marks sagnhelt Holger Danske, 
som sover tungt i kasematterne. 
 
Entré: 
Voksne: 95 kr., under 18 gratis 
August: 145 kr., under 18 gratis 
 
Åbningstider: 
Maj-sep:  
Alle dage: 10-17 
Okt-dec: 
Tirsdag-søndag: 11-16   
 
 

Københavns Museum 

Stormgade 18 1555 København V  
21 17 15 78  
copenhagen.dk 

       

Børnevenlig 
 
Hvorfor ligger Østerbro mod  
nord? Og hvis København ikke blev 
grundlagt af Absalon, hvornår 
opstod byen så? Få svar på dette 
og bliv klogere på hovedstadens 
historie: Fra de første istidsjægere 
over byens ældste spor fra vikin-
getiden og pest, brande og bom-
bardementer til nutidens Christi-
ania. Intet museum om byen uden 
en bymodel: Et absolut highlight 
er den nye store, interaktive model 
af byen med panorama. Et besøg 
på det nye Københavns Museum 
er som en vandring gennem byen 
og historien fra de første spor 
af mennesker og frem til i dag. 
Udstillingen er bygget op om 14 
nedslag i byen; kendte pladser 
og bygninger med betydning for 
byens historie. Se spændende 
arkæologiske fund og genstande, 
fx en godt brugt benkam fra 
vikinge tiden og et skelet af en kri-
ger fra middelalderen. Interaktive 
installationer, lyde og film bringer 
dig tæt på historien. Rund besøget 
af i butikken og slap af i caféen. 
Indtil 30. november kan du opleve 
en udstillingen om københavner-
maleren Paul Fischer. 

        47
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Entré:  
90 kr., under 18 år gratis 
 
Åbningstider: 
Alle dage: 9-18  
Torsdag: 9-21   

 

L
Louisiana Museum of 
 Modern Art  

Gl. Strandvej 13 Humlebæk 3050  
+ 45 49 19 07 19  
www.louisiana.dk 

           

Børnevenlig 
 
På Louisiana – Museum of Modern 
Art mødes kunst, natur og arki-
tektur i et enestående samspil, der 
gør et besøg til noget helt særligt 
året rundt. Museet, der ligger i 
Nordsjælland med panorama-
udsigt over Øresund, byder hvert år 
på 6-10 udstillinger sammen med 
præsentationer af udvalgte værker 
fra samlingen på mere end 3.500 
værker. Derudover rummer Skulp-
turparken også 45 værker fordelt 
rundt i parken mellem eksotiske 
træer, smukke rododendron og 
vild natur. Louisiana er samtidig et 
levende kulturhus med aftenåbent 
og et rigt udbud af aktiviteter for 
både børn og voksne samt cafe 
og butik.  

Per Kirkeby – Bronze:  
Til 13. december  

Fantastiske kvinder:  
Til 8. november  

Tetsumi Kudo – Cultivation:  
Til 10. januar 2021  

Arkitekturens værksteder Anu
pama Kundoo – Taking Time:  
8. oktober 2020 – 31. januar 2021  

Arthur Jafa:  
9. december 2020 – 9. maj 2021  

Louisiana on Paper Troels Wörsel: 
9. december 2020 – 14. marts 202 

Entre: 
Voksen: kr. 130, studerende kr. 115, 
under 18 år gratis 
 
Åbningstider: 
Se website  
 

M
 

Malmö Konsthall  

S:t Johannesgatan 7, SE-205 80 
Malmö - (Station Triangeln)  
+46 8 5202 3500  
www.konsthall.malmo.se 

         
 
Børnevenlig 
 
Malmö Konsthall blev åbnet i 1975 
og er en af Nordeuropas største 

kunsthaller for samtidskunst. 
Udstillingsbygningen, skabt af 
arkitekten Klas Anshelm, er kendt 
for sin rummelighed og sit spek-
takulære lys. Museet har fri entre  
til alle udstillinger og events. 
Malmö Konsthall arrangerer udstil-
linger med et internationalt fokus. 
Gennem årene har udstillingerne 
præsenteret kunstnere som Munch, 
Kandinsky, Miró, Louise Bourgeois, 
Peter Greenaway, Damian Ortega, 
Rosa Barba og Michael Rakowitz. 
I september 2020 åbner Malmø 
Kunsthal udstillingen I am the 
Single Work Artist med Hassan 
Sharif, født i De Forenede Arabiske 
Emirater. Han var frem til sin død 
i 2016 en pioner indenfor eksperi-
menterende samfundskunst og 
betragtes i dag som en foregangs-
mand for en helt ny generation af 
arabisktalende kunstnere. Udstil-
lingen kan ses frem til januar 2021. 
Kunsthallens udstillinger i 2021 
inkluderer Ceija Stojka, klima-ope-
raen Sun & Sea og Leonilson. 
Hvert år har Malmö Konsthall om-
kring 200.000 besøgende. 
 
Entre: 
Gratis 
 
Åbningstider: 
Mandag-søndag: 11–17  
Lukket den 19.-20. juni   

Medicinsk Museion  

Bredgade 62, 1260 København K  
+45 35 32 38 00  
www.museion.ku.dk 
 

   
 
Et must-see museum for alle, der 
er nysgerrige på krop, sygdom og 
sundhed. Vil du blive klogere på, 
hvordan kroppen er blevet forstået 
og behandlet før og nu, er et 
besøg i det tidligere Kgl. Kirurgiske 
Akademi fra 1787 en fascinerende 
oplevelse. Udstillinger Det indsam-
lede menneske kommer tæt på 



        49

skeletter, organer, celler og DNA. 
Oplev hvordan kroppen er blevet 
brugt som lægevidenskabens rå-
materiale – fra historiske samlinger 
af fostre og knogler til nutidens 
indsamling af kroppe i biobanker-
nes frysere. Mind the Gut udforsker 
forunderlige forbindelser mellem 
menneskets sind og krop. Gennem 
videnskab, kunst og historie ud-
forskes hjernen, mavefornemmel-
ser, tarme og bakterier. Forholdet 
mellem hjerne og mave er en 
gåde, der har optaget mennesket 
i århundreder, og som stadig giver 
stof til videnskabelige eksperimen-
ter og trendy livsstilstendenser. 
Eventprogram Medicinsk Museion 
inviterer året igennem til tanke-
vækkende arrangementer for børn 
og voksne. Se eventkalenderen på 
museion.ku.dk. 
 
Entré: 
Voksne: 90 kr.  
Børn: 7-17 år 50 kr., under 7 år 
gratis.  
Studerende og pensionister 60 kr. 
 
Åbningstider: 
Tirsdag-fredag: 10-16  
Lørdag-søndag: 12-16  
Mandag lukket  
 

Moderna Museet Malmö  

Ola Billgrens Plats 2-4 211 29 
Malmö  
+46 40 685 79 37  
www.modernamuseet.se 
 

     

Børnevenlig
 
Hold en kunstpause i det centrale 
Malmø! Moderna Museet Malmö 
er et lille, indbydende museum i et 
tidligere kraftværk fra 1901. Med 
sin orange tilbygning er bygningen 
blevet et arkitektonisk vartegn for 
Malmø, og museet indenfor tilby-
der kunst for alle – connaisseuren 
som begynderen. I de smukke 
bygninger præsenterer museet 
udstillinger med svensk såvel som 
international moderne kunst side 
om side med skiftende udstillinger 
bestående af udvalgte værker fra 
Moderna Museets egen omfatten-
de samling. Et af årets highlights 
er den omfattende udstilling 
om den fascinerende og bane-
brydende svenske kunstner Hilma 
af Klint, der vil fylde hele museet 
med hendes værker. Moderna 
Museet Malmø udmærker sig med 
sine museumsværter, der gerne 
guider dig igennem bygningen og 
diskuterer kunsten. Museet tilbyder 
ofte events og aktiviteter for både 
børn og voksne, og under dit visit 
på museet, må du endelig huske 
at besøge museumsbutikken og få 
frokost eller ‘fika’ hos cafeen Bröd 
och Vänner. 
 

Entré:  
Gratis 
 
Åbningstider:  
Tirsdag-onsdag: 11-17 
Torsdag: 11-19 
Fredag-søndag: 11-17   
 

Mosede Fort – Danmark 
1914-18  

Mosede Strandvej 87A,  
2670 Greve  
+45 43 40 40 36  
www.mosedefort.dk 

 
 

Museet på Mosede Fort ligger 
i et naturskønt område med 
græsklædte volde og med udsigt 
over Køge Bugt. Det er nemt at 
komme til museet, som ligger tæt 
på Karlslunde s-togstation og 
Køge Bugt Motorvejen. Der er 
mulighed for at kombinere besøget 
med spisning på de hyggelige 
restauranter ved Mosede Havn 
kun 10 minutters gåtur fra museet. 
I kasematterne bag den tunge 
jernport bliver man ført tilbage til 
brydningstiden 1914-1918, hvor  
1. Verdenskrig raser rundt om Dan-
mark. Gå på opdagelse i de mange 
overraskende historier i udstillingen 
”På kanten af krig”, og bliv suget 
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ind i en tid, hvor Danmark må 
kæmpe for sin neutralitet og for 
ikke at blive revet med i krigen. 
I de stemningsfulde rum kan I 
blive klogere på hverdagslivet i de 
skelsættende år 1914-1918. På alle 
åbningsdage fortæller vores muse-
umsformidler kl. 12 og kl. 14. Book 
på forhånd billetter til rundvisning 
på mosedefort.dk. 
 
Entré:  
Voksne: 90 kr, under 18 år: Gratis 
 
Åbningstider: 
Tirsdag-fredag: 11-15  
Lørdag-søndag: 11-16   
 
 
Mothsgården, Rudersdal 
Museer 

Søllerødvej 25 
Holte 2840 
46115650 
www.rudersdalmuseer.dk 

I Mothsgårdens skiftende udstil-
linger kan du opleve Rudersdal 
egnens historie i både lokalt og 
internationalt perspektiv. Lyst-
ejendommen Mothsgården ligger 
 mellem kirken og kroen i Søllerød 
og er et godt udgangspunkt for 
ture i det naturskønne område. 
På Mothsgården kan du købe 
kaffe og is, som kan nydes i haven 
eller indendørs. Mothsgårdens 

permanente udstilling fortæller 
Rudersdal-egnens historie, fra 
middelalderens landbosamfund 
til nutidens idylliske forstad. Et 
hovedtema er samspillet mellem 
natur og menneske, som er med til 
at forme de landskaber, vi kender 
i dag. Udstillingen viser en række 
spændende genstande og billeder 
fra Rudersdal Museers samling, 
suppleret af enestående indlånte 
genstande fra Nationalmuseet, Det 
Kongelige Bibliotek, det Grønne 
Museum m.fl. Du kan også fordybe 
dig i de mange spændende histo-
rier i udstillingens digitale univers. 
Og så har Matthias Moth, som har 
givet navn til stedet, fået sin helt 
egen afdeling, hvor historien om 
ildsjælen Moth foldes ud. 

Entré: 
Voksne 40 kr., under 18 gratis 
Pensionister/studerende 20 kr. 
 
Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 11 - 16   

 
M/S Museet For Søfart 

Ny Kronborgvej 1,  
3000 Helsingør  
+45 49 21 06 85  
www.mfs.dk 
 

       

Børnevenlig 

På M/S Museet for Søfart venter 
der prisbelønnet arkitektur af det 
verdenskendte arkitektfirma BIG 
- Bjarke Ingels Group. Museet er 
bygget omkring en gammel tørdok 
ved Helsingør Havn og med Kron-
borg Slot som nabo. Interaktive og 
sanselige udstillinger inddrager dig 
i historien om Danmark som en af 
verdens førende søfartsnationer. 
I DRØMMESKIBET - det 400 m2 
store maritime legeunivers kan hele 
familien være med. Her er der mas-
ser af plads til at løbe, røre og sanse. 
I Sømandsværkstedet kan børnene 

lave deres eget drømmeskib til at 
tage med hjem. Og så kan man 
få sig en ægte sømandstatove-
ring! Bæredygtig fiskekonserves 
af højeste kvalitet, hjemmelavet 
smørrebrød og grønne retter af 
sæsonbestemte råvarer. Maden  
er tilberedt af stjernekokke og kan  
 sommerhalvåret nydes udenfor  
i den historiske dok. Museet sam-
arbejder med anerkendte danske 
og internationale designere og 
leverandører, som har ført til en 
række unikke kvalitetsprodukter – 
alt sammen med et maritimt twist. 
 
Entré:  
Voksne: 120 kr., under 18 gratis. 

Åbningstider: 
Juli-august:  
Mandag-søndag 11-18 
September-december:  
Tirsdag-søndag 11-17    
 

Munkeruphus  
Munkeruphus Strandvej 78  
Dronningmølle 3120  
+ 45 49 71 79 06 
www.munkeruphus.dk 

        
 
Besøg det smukt beliggende 
kunstnerhjem Munkeruphus, der i 
dag er udstillingssted for samtids-
kunst, arkitektur og design. Den 
fredede bygning ligger i natur-
skønne omgivelser med udsigt til 
vandet og omgivet af skov, strand 
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og skulpturhave. Huset var hjem og 
arbejdssted for den eksperimen-
terende hybridkunstner Gunnar 
Aagaard Andersen (1919-1982), der 
kan opleves i en lille permanent 
udstilling og film i husets tidligere 
havestue. Stedet viser skiftende 
udstillinger af både unge talenter 
og anerkendte kunstnere fra ind- 
og udland og huser artist talks, 
omvisninger og andre events. I 
spisestuen sælges god kaffe og 
kage, som kan nydes i haven eller 
tages med på stranden. Besøg 
også Munkerup Park, hvor der 
holdes udeskole for lokale skole-
børn og hvor der er opført et unikt 
shelter og bålsted, som alle kan 
benytte. Velkommen til en lille perle 
på Nordkysten med natur, kunst og 
højt til loftet! 

22. aug. – 1. nov.  
VIDNESBYRD – soloudstilling med 
Jacob Kirkegaard I over 25 år er 
den anerkendte danske lydkunstner 
rejst ud med sine mikrofoner til ver-

dens afkroge, geopolitiske brænd-
punkter og øde naturlandskaber 
for at bevidne verden igennem lyd. 
Til udstillingen på Munkeruphus 
viser han for første gang i DK sit 
store lyd- og videoværk Testimo-
nium, der udstilles sammen med 
et nyt værk lavet til udstillingen. 
Begge værker handler om det, vi 
normalt holder ude i strakt arm: 
vores affald. 
 
Entre: 
Voksne: 70 kr.  
Pensionister (65+): 50 kr.  
Studerende: 40 kr.  
Børn og unge (under 18 år): gratis.  
Det er gratis at besøge have og 
park. 
 
Åbningstider: 
Torsdag til søndag kl. 12-17  
Første torsdag i måneden:  
kl. 12-20 
NB: Lukker for sæsonen  
31. oktober.  

 

N
 

Nationalmuseet 

Ny Vestergade 10,  
1471 København K  
+45 33 13 44 11  
www.natmus.dk  

        

Børnevenlig 

Danmarkshistorien bor på Natio-
nalmuseet Mød danskerne i dag 
og i fortiden. Tag på en guidet tur 
med en lokal, der giver dig insider 
viden om danskernes hygge, frisind 
og velfærd. Du kan også møde 
danskerne i 800-tallet dengang, 
de var berømte og berygtede som 
vikingerne. Se de største vidnesbyrd 
fra triumfer og tragedier i historien. 
På Nationalmuseet vælter skelet-

terne ud af skabene. Se res terne 
af de mennesker, som faldt i 
stammekrigene i stenalderen. Der 
er kvinden, som overlevede et slag 
med en stenøkse og dækkede sit 
lemlæstede hoved med en hue. 
Skattene, som vikinger tog med 
hjem fra deres togter i England 
og Middelhavet. Den økse, som 
kappede hovedet af hovedperso-
nen i Danmarkshistoriens mest 
dramatiske kærlighedsaffære.  
Og rumdragten, som astronauten 
Andreas Mogensen havde på, da 
han rejste ud i verdensrummet som 
den første dansker nogensinde.  
På Nationalmuseet eksperimenterer 
vi med historien for store og små. 
Børnene kan lege med historien i 
Børnenes Museum og gå på jagt 
efter Kedsomhedsknapper, som får 
dyr i tale og udstillinger til at gå 
op i røg. 

Entré: 
Voksen: 100 kr., under 18 år gratis 

Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 10-17  
Torsdag: 10-20   
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Nordatlantens Brygge  

Strandgade 91, 1401 København  
+45 32 83 37 00  
www.nordatlantens.dk 

       
 
Oplev kunst og kultur fra Færøerne, 
Grønland og Island – i hjertet af 
København.  
 
Vigdís Finnbogadóttir  
Udstilling 13/6-18/10  
I år er det 40 år siden, at Vigdís 
Finnbogadóttir i 1980 vandt det 
islandske præsidentvalg og blev 
verdens første folkevalgte kvinde-
lige præsident. I 1996 trak hun sig 
tilbage fra præsidentembedet og 
kastede sig i stedet over flere af de 
emner, der optager hende, såsom 
historie, kultur, sprog og ligestilling. 
I år fylder den fortsat meget aktive 
Vigdís Finnbogadóttir desuden 90 
år, og hun hyldes med en udstilling 
om hendes arbejde som præsident 
og fortsatte indsats for øget dialog 
og samarbejde på tværs af græn-
ser og folkeslag.  

 

En hilsen over havet  
Udstilling 13/6-18/10  
Under coronakrisen har vi bedt 
et udvalg af Nordatlantens frem-
meste kunstnere sende os postkort 
med en kunstnerisk hilsen. Se deres 
hilsner i udstillingen, der vokser 
gradvis under hele perioden.  
 
Samtaler om tåge  
Udstilling 31/10–21/2  
Oplev en lige så mangfoldig som 
fandenivoldsk udtryksglæde, når vi 

sætter fokus på samtidskunst fra 
Færøerne med værker fra en regu-
lær perlerække af kunstnere. 

Entre: 
Gratis indtil 1. november 2020  
Derefter:  
Voksne: 40 kr. 
Pensionister: 30 kr.  
Studerende/unge: 20 kr.  
Gratis for børn under 12 år 

Åbningstider: 
Mandag-fredag: 10-17  
Lørdag-søndag: 12-17   
 

Ny Carlsberg Glyptotek  

Dantes Plads 7, 1556 København V  
+45 33 41 81 41  
www.glyptoteket.com 
 

     
 
Tag med på en rejse til oldtidens 
Ægypten og Antikkens Rom og 
Grækenland blandt mumier, guder 
og helte. Eller lad dig betage af 
franske impressionister, danske 
guldaldermalere og de ypperste 
skulptører. På Glyptoteket finder 
du en enestående blanding af 
verdensklasse kunst, arkitektur og 
fascinerende historie. Vinterhavens 
palmer og beroligende atmosfære 
danner ramme om museets café 
Picnic. Skiftende særudstillinger 
og arrangementer tilbyder nye 
vinkler på kunsten og trækker tråde 
mellem fortid og nutid. Museet er 
grundlagt af brygger Carl Jacob-
sen, og hans vision om at skabe et 
hus med levende kunst til det leven-
de folk lever i bedste velgående. 
 
Entre: 
Voksne: 115 kr., under 18 gratis 
Under 27/studerende med gyldigt 
studiekort: 85 kr. 
Tirsdag: Gratis. Særudstilling om 
tirsdagen: 60 kr. 

Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 10-17  
Torsdag: 10-21  
Mandag lukket   

 

P
Politimuseet 

Fælledvej 20, 2200 København N  
+45 40 32 58 88  
www.politimuseum.dk 
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På Nørrebro ligger en gammel 
poli tistation fra 1884. Igennem 
tiden har den gamle Station 6 
lagt hus til både anholdte, en 
stationsleder og ugifte betjente, 
der boede i husets store lejlighed. 
I dag er bygningen rammen om 
Politimuseet. 

Entre: 
Voksne: 50 kr, under 18 gratis 
 
Åbningstider: 
Tirsdag, torsdag og  
søndag: 11-16   

 

R
Rigsarkivet 

Søren Kierkegaards Plads 1  
Copenhagen K 1016  
+45 33 92 33 10 
www.sa.dk 

   

Leder du efter danske forfædre? 
Besøg det nye, smukke læsesal 
på Den Blå Diamant, en fælles 
læsesal delt med Det Kgl. Bibliotek 
og Rigsarkivet. Her kan du lære om 
dansk historie. Husk at medbringe 
dit ID-kort med billede, når du vil 
besøge læsesalen. Begynd din 
slægsforskning online her: https://
www.sa.dk/en/genealogy/gene-
alogy-get-started/ Bemærk at 
bestilling af dokumenter tager op 
til 2-3 dage. 

Entré: 
Gratis 
 
Åbningstider: 
Tirsdag-torsdag: 9-17   

Rudolph Tegners  
Museum 

Museumsvej 19  
3120 Dronningsmølle  
+45 49 71 91 77  
www.rudolphtegner.dk 
 
          

Børnevenlig
 
På Sjællands nordkyst ligger 
Rudolph Tegners Museum – et unikt 
museum, der kombinerer skulptur, 
arkitektur og natur. Museet er om-
givet af en statuepark med mere 
end 14 skulpturer, der alle vender 
sig mod himlen på en baggrund af 
hede og kyst. Museet er dedikeret 
til den danske kunstner Rudolph 
Tegner (1873-1950), som i skyggen 
af naturalismen kæmpede for at 
finde et udtryk, der både ville røre 
beskueren og tage skulpturkunsten 
til et nyt niveau. Arven fra Auguste 
Rodin og Michelangelo er tydelig 
i de tidlige værker, som kan ses 
blandt de mere end 250 værker 

på museet. Foruden udstillinger 
og en skulpturpark byder museet 
på guidede ture og aktiviteter som 
koncerter, workshops, yoga m.v. 
 
Særudstillinger 2020: 
Søges 
En visual poetry udstilling af  
Karin von Schantz 
 
At vandre med sin Arv 
Installation af Vibe Bredahl 
 
Entré og åbningstider: 
Se www.rudolphtegner.dk   
 
 

S
SMK – Statens Museum  
for Kunst 

Sølvgade 48-50, 1 
307 København K  
+45 33 74 84 94 
www.smk.dk 

          

Børnevenlig
 
Statens Museum for Kunst (SMK) 
er Danmarks nationalgalleri, der 
huser landets største kunstsamling. 
SMK ligger i hjertet af København, 
kun 5-minutters gang fra Nørreport 
Station. Her kan du opleve den ny-
este kunst, se de største perler fra 
den nordiske guldalder, og komme 
helt tæt på renæssan cens euro-
pæiske klassikere. Kunstsamlingen 
var oprindeligt de danske kongers 
samling, men med demokratiets 
indførelse i Danmark i midten 
af 1800-tallet, blev kongernes 
kunstsamling givet til folket. Gå en 
tur i Museumshaven, tag et hvil i 
Skulpturgaden, og udforsk kunsten 
på din måde, når den året rundt 
udfolder sig i nye særudstillinger, 
omvisninger, talks og events. Besøg 
også vores hyggelige café, eller 
tag et smut forbi museets butik, 
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hvor vi tilbyder et bredt udvalg af 
kunstbøger, plakater og farverige 
sager til de mindste. Kom helt tæt 
på en af dansk kunsthistories mest 
centrale skikkelser, når vi til novem-
ber 2020 genåbner den populære 
og anmelderroste udstilling om 
Anna Anchers liv og værk. Se eller 
gense den velbesøgte udstilling, 
der præsenterer et mere nuanceret 
og mangfoldigt billede af Anna 
Ancher. 

Entré: 
Voksen: 120 kr., under 18 gratis. 
Unge u. 27 år: 95 kr.  
En voksen + et barn: 100 kr.  
Parkmuseerne-billet 245 DKK 

Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 10-18  
Onsdag: 10-20  
Mandag: Lukket  
 

Storm P. Museum  

Frederiksberg Runddel  
2000 Frederiksberg  
+45 38 86 05 00  
www.stormp.dk 

     

Børnevenlig 

Museum for humoristen, tegneren 
og maleren Storm P. og for humor 
og satire i kunsten. Har kan du 
opleve Storm P.s arbejdsværelse, 
farverige malerier, kendte tegne-
serier og gakkede opfindelser. 
Storm P. var en personlighed, der 
kom til at tegne dansk humor og 
selvforståelse i det 20. århundrede. 
I sine talrige daglige striber skil-
drede han livet på en måde, så han 
blev en del af dansk identitet og 
kulturarv. Storm P.s værker handler 
om at være menneske, og museet 
tegner et billede af en enestående 
dansk kunstner, der også i dag 
kan få os til at se på os selv og 
samfundet omkring os med nye 
øjne. Museets skiftende særud-
stillinger giver overraskende vinkler 
på kunst, satire, tegneserier og 
populærkultur. I samarbejde med 
Alhambra vises indtil april 2021 
fællesudstillingen ”Latterfronten – 
politisk satire under 2. verdenskrig 
og i dag”. Her mødes nutidens 
aktuelle komikere og tegnere i en 
tankevækkende konfrontation med 
bladtegnere og revykunstnere fra 
tiden op til og under Besættelsen. 

Entré:  
Dobbeltbillet til Storm P. Museet 
og Alhambra: Voksen 75 kr., under 
18 gratis. 
 
Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 11-17  
Mandag: lukket  
Bemærk at Alhambra har andre 
åbningstider.   
 
 

T
 

 
Teatermuseet i Hofteateret 

Christiansborg Ridebane 18,  
1218 København  
+45 33 11 57 76  
www.teatermuseet.dk 

   

Børnevenlig 
 
Teatermuseet i Hofteatret udvikler 
og formidler historisk og aktuel 
viden om dansk teaterliv og 
scenekunst i og fra rammerne af 
det gamle Hofteater fra 1767, som 
det ligeledes er Teatermuseet i 
Hofte atrets opgave at værne om 
og vedligeholde for sine unikke, 
kulturelle og historiske værdier i 
national og international sammen-
hæng. Med de mange historiske 
rum som en smuk ramme fortælles 
bl.a. om Hofteatrets historie, om 
konger, dronninger, prinser og 
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prinsesser samt store skuespillere 
og sjove maskiner. Alle må færdes 
overalt i Hofteatret og bl.a. stå på 
scenens skrå brædder. 

Entré: 
Voksne: 40 kr.  
Pensionister og studerende: 30 kr.  
Årskort: 100 kr. 
 
Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 12-16   

Thorvaldsens Museum  

Bertel Thorvaldsens Plads 2,  
1213 København K  
+45 33 32 15 32  
www.thorvaldsensmuseum.dk 

    

Thorvaldsens Museum er Dan-
marks første museum. Det huser 
billedhugger Bertel Thorvaldsens 
kunst og samlinger, og det er det 
eneste sted i verden, hvor du kan 
se alle hans samlede værker. Sam-
tidig kan du nyde en helt unik arki-
tektonisk oplevelse. Thorvaldsens 
Museum åbnede d. 18. september 
1848 og var den første offentlige 
museumsbygning i Danmark. Den 
markante bygning blev opført for 
at udstille Thorvaldsens omfat-
tende livsværk af skulpturer og ser 
i dag stort set ud, som da museet 
åbnede for over 150 år siden.  Huset 
rummer, ud over skulpturerne, 
Thorvaldsens tegninger og skitser 
til skulpturer og relieffer. Thorvald-
sen var en passioneret samler, så 
museet udstiller også hans omfat-

tende samlinger af malerier fra 
hans egen samtid og samlinger af 
kunstværker og genstande fra den 
græske, romerske og ægyptiske 
oldtid. Derudover viser museet 
skiftende udstillinger, der uddyber 
aspekter af de permanente sam-
linger herunder også samtidskunst. 

Entre: 
Voksne: 90 kr., under 18 gratis. 
Onsdag gratis 

Åbningstider: 
Tirsdag, ons og fre-søn: 10-17 
Tors: 10-21   

 

V
 

 
Vedbækfundene, Rudersdal 
Museer 

Attemosevej 170,  
2840 Holte  
+45 45 80 63 63  
www.rudersdalmuseer.dk 
 

         

Børnevenlig 

Mød stenalderjægerne fra Vedbæk. 
I udstillingerne kan du se enestå-
ende 7.000 år gamle grave fra det 
jægerfolk, der boede i Vedbæk i 
den sidste del af jægerstenalderen. 
De døde i gravene er museets ho-
vedattraktion. I en af gravene lig-
ger en ung kvinde og et for tidligt 
født barn, som blev gravlagt på en 
svanevinge. Var det en fødsel, der 
gik galt? Se graven med to voksne 
og et lille barn. Den ene voksne 
ligger dræbt med en spydspids i 
halsen. Mød den spinkle kvinde, 
der blev gravlagt på kronhjorte-
gevir. Var hun bopladsens bedste 
kronhjortejæger? Se også graven 
med den store jæger. Han har et 
usædvanligt stort kranie, der ligner 
kranier fra Cro-Magnon menne-
sket, der levede for ca. 35.000 år 

siden. Gå en tur gennem museets 
spændende urskov og kom helt tæt 
på jægerfolkets byttedyr. Du kan 
også møde Jacob – et moseskelet 
fra jernalderen, se smukke hals-
ringe fra bronzealderen og meget 
mere. Vedbækfundene er børnenes 
museum. Tag dit barn eller barne-
barn med til jægerstenalderen. 

Entré: 
40 kr., under 18 gratis 

Åbningstider: 
Tirsdag-fredag: 12-16  
Lørdag og søndag: 12-17  
Mandag: lukket   

Vikingeskibsmuseet  

Vinderbode 12, 4000 Roskilde  
+45 46 30 02 00  
www.vikingeskibsmuseet.dk 

         

Børnevenlig 

Med lyden af bølger i baggrunden 
og duften af tjære og frisk træ i 
luften, ligger Vikingeskibsmuseet 
lige ud til Roskilde Fjord. Her finder 
du aktiviteter, historie, atmosfære 
og en smuk havn med traditionelle 
nordiske både og rekonstruerede 
vikingeskibe. Vikingeskibsmuseet 
fokuserer på vikingernes maritime 
håndværk og deres imponerende 
skibe. I Vikingeskibshallen kan du 
opleve de fem originale vikinge-
skibe, der vidner om krig, handel og 
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sørejser til fjerne egne. Udstillingen 
‘Stig ombord’ tager dig med på 
et virtuelt togt, ud på det åbne 
hav, hvor vejret skifter fra en rolig 
brise til høj sø. På bådeværftet 
formidler vores dygtige både-
byggere vikingetidens håndværk 
og bådebygningskultur. Her kan 
du træde ind på et aktivt værft og 
følge bådebyggeren på nært hold. 
Når bådebyggerne rekonstruerer 
et vikingeskib, bruger de samme 
materialer og teknikker, som  
viking erne brugte for 1000 år siden. 
Velkommen til Vikinge skibs museet! 

Entré: 
150 kr., under 18 år gratis.  

Åbningstider: 
Se hjemmeside.  
 

VILLUM Window  
Collection 

Maskinvej 4, 2860 Søborg  
+45 23 61 42 60  
www.villumwindowcollection.com 
 

 
 
VILLUM Window Collection er et 
lille museum, der formidler vinduets 
historie og udvikling. Museet er 
opkaldt efter civilingeniør Villum 
Kann Rasmussen, der i 1941 stif-
tede VKR Gruppen og året efter 
udviklede VELUX ovenlysvinduet. 
VILLUM Window Collection for tæl-
ler  historien om vinduets betydning 

for menneskets adgang til lys, luft 
og udsyn gennem en tredimen-
sionel og sanselig udstilling. En 
seks meter lang tidslinje formidler 
vinduets og glassets historie og 
udvikling fra de første åbninger i 
tage og facader til nutidens klima-
venlige vinduer. I en tidstunnel kan 
lyset opleves gennem historiske 
vinduer, og via en række temafort-
ællinger kan forskellige vinduer og 
artefakter ses, mærkes, betjenes 
og ikke mindst opleves i alle detal-
jer. Udstillingen giver også adgang 
til en magasinvæg med en større 
 vinduessamling, som de besøgende 
frit kan gå på opdagelse i. VILLUM 
Window Collection rummer flere 
end 300 historiske vinduer fra 
1600-tallet og frem til i dag. 

Entré: 
Gratis 
 
Åbningstider: 
April-september:  
Tirsdag og torsdag: 10-16  
Oktober-marts:  
Tirsdag: 10-16  
Torsdag: 10-19.  
Lukket juli   
 

Z
Zoologisk Have 

Roskildevej 32,  
2000 Frederiksberg  
Tel. +45 72 20 02 00  
www.zoo.dk   

         

Børnevenlig 

I Zoologisk Have København kan 
du møde mere end 4000 fascine-
rende dyr og krydse kontinenter i 
en trækvogn. Kom helt tæt på de 
ikoniske pandaer og spis synkront 
med de bambusspisende bjørne i 
det storslåede Pandaanlæg. Kom 
så tæt på isbjørnene, at du får kul-
degysninger og se verden fra oven 
som en giraf. Fyld hjernen med 
overraskende viden og maven med 
sunde måltider. ZOO er fyldt med 
opdagelser hver dag 365 dage om 
året. Alverdens opdagelser venter. 
 
Entré: 
Se zoo.dk for priser og åbnings-
tider 

Åbningstider: 
Åben 365 dage om året  
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W
Wanås Konst – The Wanås 
Foundation 

289 90 Knislinge 
+46 442 53 15 68 
www.wanaskonst.se

       

Børnevenlig

Oplev kunsten udenfor på Wanås 
Konst, en international skulptur-
park, galleri og et udflugtmål for 
hele familien. Den naturskønne 
skulpturpark strækker sig over  
40 hektar i den skånske bøgeskov, 
hvor der er mulighed for at holde 
picnic flere steder. Årets særud-
stilling er ”Sowing Into Painting” 
med Kimsooja, der viser nye værker 
både indenfor og udenfor. Besøg 
også samlingen af stedspecifik 
kunst af Nathalie Djurberg og 
Hans Berg, Antony Gormley, Ann 
Hamilton, Jeppe Hein, Jenny Hol-
zer, Maya Lin, Yoko Ono, Ann-Sofi 
Sidén, Robert Wilson m.fl. På 
Wanås finder du også et slot fra 
1500-tallet, et økologisk land-
brug, en butik med kunsthåndværk 
og design, en økologisk café. Du 
kan spise og tilmed overnatte på 
Wanås Restaurant Hotel – og så er 
det hele blot 1,5 time fra København.

Entré: 
Voksen: 150 SEK 
Under 18 år gratis. 

Åbningstider: 
Skulpturparken er åben 10-17.
Museum er åbent 10-17 til oktober, 
10-16 til november. 

Willumsens Museum  

Jenriksvej 4, 3600 Frederikssund  
+45 47 31 07 73  
www.jfwillumsensmuseum.dk 
 

         

Børnevenlig 

Velkommen til Willumsens Museum. 
En farvemættet kunstpause med 
moderne arkitektur som ramme. 
Udforsk Willumsens farverige og 
fabulerende værker, tag med i 
det kreative værksted, nyd en kop 
varm kaffe i Café Ferdinand – eller 
tag den med på en spadseretur 
i parken. I efteråret og vinteren 
2020-2021 har Willumsens 
Museum foruden samlingsudstil-
lingen “Willumsens Verden” med 
Willum ens egne hovedværker to 

sær udstillinger på programmet.  
Margrethe Odgaards “Think, 
Dream, Imagine, Colours” udfor-
drer vores forståelse af farvernes 
egenskaber og udforsker nye sider 
af Willum sens unikke farvebrug. 
Vises til 27/9. Fra 9/10 er det den 
tyske ekspressionist Ernst Ludwig 
Kirchner, der i dialog med Willum-
sen stjæler rampelyset i udstillingen 
“Iscenesat liv og natur.” Sammen-
stillingen mel lem Willumsen og 
Kirchner tydeliggør overraskende 
ligheder i deres værker, som ofte 
kredser om de samme motiver. 

Entre: 
Entré: 70 kr., under 18 gratis. 

Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 10-17 
Mandag: lukket  
Den første onsdag i måneden åben 
til klokken 20.   
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M/S Museet for Søfart er både kendt for sine udstillinger om 
Danmark som søfartsnation og for sin spektakulære arkitektur i en 

gammel dok med Kronborg i baggrunden © Signe T. Lundgren.
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Sjælland 
 
1. Helsingør 
Øresundsakvariet 
 
Danmarks Tekniske Museum  

Mosegaarden
(Furesø Museum) 
 
Kronborg Slot 
 
M/S Museet for Søfart 
 
2. Rudolph Tegners Museum & 
Statue Park, Dronningmølle 

3. Louisiana Museum of Modern 
Art, Humlebæk 
 
4. Hillerød 
Det Nationalhistoriske Museum  
på Frederiksborg Slot  
 
5. Holte 
Mosegaarden – Furesø  
Museum, Holte 
 
Vedbækfundene 
– Rudersdal Museum 

6. Greve 
Mosede Fort, Danmark 1914-18

7. Rødovre 
Oplevelsescenter  Vestvolden 
 
8. Roskilde  
Vikingeskibsmuseet  
 
9. Den Blå Planet  
 
10. Karen Blixen Museet  
 
11. J.F. Willumsens Museum 
 
12. Immigrantmuseet  
– Furesø  Museum 
 
13. Munkeruphus 
 

14. VILLUM Window Collection

15. Frilansdmuseet

Sydsverige 
 
16. Malmö Konsthall 
 
17. Moderna Museet Malmö 
 
18.  The Wanås Foundation  

– Wanås Konst
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1. Domkirkens Museum –  
Vor Frue Kirke 

2. Politimuseet 
 
3. Davids Samling 
 
4. Designmuseum Danmark 
 
5. Den Hirschsprungske Samling

6. Medicinsk Museion  

7. Nordatlantens Brygge

8. Den Kongelige Afstøbnings-
samling 

9. SMK – Statens  Museum  
for Kunst

10. Bank- og Sparekassemuseet

11. Arbejdermuseet 

København
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5
7
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1. Thorvaldsens Museum

2. Rigsarkivet

3. Teatermuseet i Hofteatret

4. Den Sorte Diamant – Det Kgl. 
Bibliotek

5. Ny Carlsberg Glyptotek

6. Dansk Arkitektur Center

7. Nationalmuseet

8. Københavns Museum 

1

4
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3 2

Kulturkvarteret i København 
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1. Cisternerne

2. Zoologisk Have

3. Alhambra - Museet for humor 
og satire

4. Storm P. Museet

5. Bakkehuset

1

2

3

4

5
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Frederiksberg



Vandreservoir, drypstenshule og samtidskunst.  
En overjordisk kunstoplevelse venter i det underjordiske udstillingssted. 
I 2020 udstiller Tomas Saraceno sine banebrydende totalinstallationer, 
der skal opleves sejlende fra båd. © Torben Eskerod / Cisternerne 



WWW.DAVIDMUS.DK

indtil 29. november

Fra Philipsen  
til Salto  

gensyn med den nyere  
danske samling




