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Vil du overvældes af verdenskunst, vil du udforske banebry-
dende arkitektur, eller vil du blive klogere på, hvordan Dan-
mark er blevet til det land, det er i dag? 

Uanset om du søger overraskelsen eller fordybelsen, er muse-
erne i København og omegn et kalejdoskopisk overflødigheds-
horn af oplevelser. Bare læs med i dette nummer af Curator, 
hvor vi både hører om spøgelser på Frilandsmuseet, besøger 
konger og dronningers arbejdsværelser, går ‘under jorden’ på 
Frihedsmuseet og tager på udflugt til de naturskønne museer 
i Københavns omegn. 

Normalt udkommer Curator på engelsk. Men intet er som nor-
malt. Derfor er det magasin, du har i hånden i stedet skrædder-
syet til danskere, der er nysgerrige på at udforske museer og 
kulturliv i København og omegn. 

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 garvet museumsgæst eller på udkig efter 
spændende aktiviteter i hovedstaden, tager Curator dig i hån-
den og viser vej.

God fornøjelse!

– Museer i København og Omegn
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Fra stammesamfund  
til demokrati 

Tre museer fortæller 
Danmarks historie 

De fortæller historien om, hvordan det land, vi kender i dag, er blevet til. Om, hvor-
dan et område på Jorden først blev til stammesamfund og dernæst gennem krige, 
monarki, demokrati og frihedskamp blev til det Danmark, vi kender i dag. De er blandt 
de store højdepunkter for enhver turist og kulturelle pejlemærker på færden gennem 
byen: Museerne. Vi guider her til tre af de højdepunkter, der er must-sees for enhver – 
Københavnere som turister.

Nationalmuseet råder over en imponerende samling af gen-
stande fra vikingetiden, blandt andet smykker. 
© Rikke Caroline Carlsen.

Besøg hele Danmarks hukommelse på Nationalmuseet
Få udfordret din forestilling om Danmarks historie på 
Nationalmuseet. I det majestætiske palæ midt i det 
Indre København bliver Danmarkshistorien vækket til 
live gennem fortællinger om de mennesker, der har 
formet Danmark til det land, det er i dag. På museet 
kan du møde de første mennesker, som jagede uroksen 
i den tætte skov og brugte magiske amuletter til at 
holde onde ånder på afstand. Du kan også møde de 
berømte og berygtede vikinger, som drog på togt langt 
ud over Nordeuropas grænser. I en ny vikingeudstilling, 
der åbner sommeren 2021, kan du komme helt tæt på 
og se, hvordan vikingerne gik klædt, hvad de fik på 
tallerkenen og hvilke skavanker, de led af. Og du bliver 
inviteret med den sagnomspundne viking Bjørn Jernside 
og hans kumpan Hasting på et dødsensfarligt plynd-
ringstogt til Rom i det filmiske univers ‘Togtet’.
www.natmus.dk/museer-og-slotte/nationalmuseet

Tekst   Eva Laksø

GUIDE: INDRE BY 
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Livgarden patruljerer foran Amalienborg. Hvis du besøger Amalienborgmuseet omkring kl. 12, 
kan du opleve livgardens vagtskifte © Ty Stange.

Monarkiets moderne historie og en samling 
russiske juveler
Dronningens nytårstale, den marcherende livgarde 
med de karakteristiske bjørneskindshuer og blankpo-
lerede Kronebiler. Vi kender alle sammen tv-billederne 
fra Amalienborg, der er hjertet i det danske monarki. 
Som kongefamiliens vinterresidens er tre af de fire 
palæer private boliger: residens for H. M. Dronningen, 
kronprinseparret og gæstepalæ for præsidenter og 
regenter på statsbesøg. Men det fjerde palæ kan du 
faktisk besøge. Her ligger Amalienborgmuseet, som 

tager dig på en kongelig tidsrejse gennem det danske 
kongehus’ historie de seneste 150 år – fra monarki til 
demokrati – i de selvsamme rum, som konger og dron-
ninger har beboet. På museet kan du blandt andet 
besøge Christian 10.s arbejdsværelse, der er indrettet 
præcis som da ‘rytterkongen’ regerede, og se den 
danske kongefamilies samling af russisk juveler arbejde 
i Fabérgekammeret, foruden at beundre det rigt 
ornamenterede palæs mange arkitektoniske detaljer  
i alt fra stuk og glasarbejde til tapet.
www.kongernessamling.dk/amalienborg
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Gå under jorden i besættelsestidens Danmark
Det hører ikke til hverdagen, at et museum åbner i helt 
nye lokaler – men det gjorde Frihedsmuseet i 2020. 
Det spektakulære museum er bygget ned i undergrun-
den ved Københavns gamle militære fæstningsanlæg, 
Kastellet. Herfra fortæller museet historien om dem, 
der under 2. verdenskrig arbejdede for deres sag i det 
skjulte. På museet kan du møde fire modstandskæm-
pere og en dansk nazist og høre om de svære valg og 

Det oprindelige  
Frihedsmuseum 

brændte ned i 2013, 
men åbnede i 2020 i en 
ny bygning, der især er 

kendt for sine under-
jordiske udstillingsrum 

© Thorkild Jensen, 
Frihedsmuseet.

dilemmaer, som danskerne blev stillet over for under 
2. verdenskrig. Aflyt telefonsamtaler, knæk tyskernes 
koder eller prøv selv at fremstille illegale blade. Du kan 
også gyse over vores ikke så fjerne historie ved museets 
udstillede genstande fra besættelsestiden som henret-
telsespælene fra Ryvangen eller modstandsmanden 
‘Flammen’s frakke.
www.natmus.dk/museer-og-slotte/frihedsmuseet

GUIDE: INDRE BY 
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TIRSDAG - FREDAG 11 - 18  /  LØRDAG  - SØNDAG 11 - 17  //  TUESDAY - FRIDAY 11AM - 6PM  /  SATURDAY - SUNDAY 11AM - 5PM
NIKOLAJ PLADS 10  /  1067 KØBENHAVN K   /  NIKOLAJKUNSTHAL.DK

12. FEBRUAR - 9. MAJ 2021

27. MAJ - 22. AUGUST 2021

14. - 26. JULI 2021

4. SEPTEMBER 2021 - 16. JANUAR 2022

NIKOLAJ
KØBENHAVNS 
KUNSTHAL 
40 ÅR

THOMAS ØVLISEN:
ANDEN STJERNE 
TIL HØJRE 

LOTTE NIELSEN:
MARINA

FOO/SKOU: 
DISHARMONY 
OF SPHERES

LASSE LAU & 
FLO MAAK: 
HANG ON, 
HANG TIGHT

SISTERS HOPE:
SENSUOUS CITY

NIKOLINE LIV 
ANDERSEN: 
EDEN

DAVID LYNCH: 
INFINITE DEEP

UDSTILLINGSPROGRAM 2021

Still: Lotte Nielsen, Marina
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Pernille Rosendahl har været en del af dansk kulturliv i henved 20 år. Først som forsan-
ger for bandet Swan Lee, siden som kulturpersonlighed i den bredest tænkelige forstand. 
Og i 2020 tog hun titlen som årets mest googlede musiker i Danmark.

Det er ikke underligt, at Pernille Rosendahl er blevet  et 
kendt ansigt i Danmark. De seneste ti år har hun arbejdet 
for musikken og kulturarvens rolle i det danske sam-
fund – både fra sin plads mellem Thomas Blachmann 
og Remee som dommer i hele Danmarks fredagsunder-
holdning, X-Factor, som fortolker af den moderne sang-
skat i Toppen af Poppen og som initiativtager til et hav 
af projekter som musiker og sangskriver i eget navn: 
albumudgivelser, kirke- og museumsturneer og danse-
koncerten ‘Vita Danica’ baseret på den danske sangskat. 
Måske virker der langt fra højrøstede diskussioner i 
X-Factor-studiet til kirkekoncerter. Men projekterne har 
én ting til fælles: de handler om vores fælles kultur – det, 
der binder os sammen.

Vi har sat Pernille Rosendahl stævne til en samtale 
om at gå ind i den fælles kulturarv som kunstner og 
musiker – og om at bære kulturarven videre ind i en 
moderne tid.

Tekst   Eva Laksø
Foto    Dennis Morton

Pernille Rosendahl
bærer kulturarven

ind i vores tid 
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Kunsten sætter koncertfantasien fri
“Det første kunstværk jeg kan huske, er Wilhelm 
Freddies ‘Dame’ (skulpturen “Sex-paralysappeal”, red.), 
som er en buste af en kvinde med en penis malet på 
kinden. Det var meget vildt og provokerende for mig, 
men samtidig også en oplevelse af, at noget ulovligt  
var blevet gjort lovligt, fordi det blev placeret i en 
glasmontre på et museum. En oplevelse af, at fanta-
sien fik lov til at eksistere, selvom der også var noget 
forbudt i fantasien,” fortæller Rosendahl om sit første 
store møde med kunsten og fortsætter: “For mig blev 
museet Kunsten i Aalborg til et frirum, hvor den store 
skulpturpark inviterede til leg og kunsten gav fantasien 
frit spil. Derfor var Kunsten også det første museum, 
jeg kontaktede for at lave et samarbejde om at give 
koncert i en af deres udstillinger i 2017.”

Kunsten – og en række andre museer – var helt med 
på at være et kunstnerisk frirum for Pernille Rosendahls 
koncerter. I stedet for at spille i de gængse koncertsale 
eller spillesteder, rykkede Pernille Rosendahl sine kon-
certer ind i museernes udstillinger.

Når kunsten og musikken på denne måde mødes, 
krydsbefrugter de hinanden og skaber en enestående 
oplevelse, som kun kan opstå på netop det sted og 
tidspunkt, fortæller Rosendahl. Det fandt hun ud af til 
en koncert på Thorvaldsens Museum, som hun var invi-
teret til at spille i 2017. Her gik musik, de monumentale 
rytterskulpturer og rummenes arkitektur op i en højere 
enhed til stor inspiration.

“For mig skal koncerter helst være en 360 graders 
oplevelse af de fysiske rum, kunsten og musikken. Det 
gør op med de forventninger, publikum som regel har 
til en koncert. Jeg kan godt lide at undersøge, hvad der 
sker, hvis vi tager publikum ud af spillestedernes trygge 
rammer. Jeg synes, at overraskelsen ved det gør noget 
ved vores oplevelsesevne som mennesker. Man bliver 
lidt mere åben inde i hjertet, og oplevelsen af de visu-
elle og musikalske indtryk bliver lidt mere intens.” 

Særligt en koncert på HEART – kunstmuseet i 
Herning – står for Pernille Rosendahl som en vild ople-
velse. “Folk stod og græd. Det var virkelig rørende,” for-
tæller hun om koncerten, der overraskede et publikum, 
som havde forventet en traditionel koncertoplevelse. 
“Koncerten startede med, at jeg opfordrede publikum 
til at følge efter mig ind i en anden sal end koncertsa-
len. Der var nationalromantiske malerier fra slutningen 
af 1800-tallet på væggene, og her sang jeg så ‘Se, nu 
stiger solen’, den store hyldest til livet gennem naturen, 
som en fællessang. Det var ret kraftfuldt at stå der, 
fordi publikum og jeg gennem den sang i de omgivelser 
sammen gik tilbage ned i vores fælles histories vugge.”  

Vi erindrer gennem kulturarven
Netop den fælles kulturarv er et tilbagevendende 
tema i Pernille Rosendahls projekter. Især den danske 
sangskat er vigtig for Pernille Rosendahl. 

“Sangskatten er en enorm gave, synes jeg. Man 
kan nærmest lære danskerne at kende igennem sang-
skatten! Den er givet videre som en stafet igennem 
generationer og hundreder af år. Det synes jeg er helt 
vildt rørende. Sangskatten er for alle danskere, uanset 
hvor man kommer fra, og vi skal som generation også 
være med til at føre stafetten videre – også selvom 
det er til stor debat, når der kommer en ny udgave af 
Højskolesangbogen. Det, at vi har en fælles sangbog, 
som bliver så heftigt debatteret, viser jo, hvor stor en 
betydning, kulturarven har for os som mennesker hver 
især,” fortæller Pernille Rosendahl.  

Sangene fra Højskolesangbogen og Salmebogen 
har altid været en stor del af Pernille Rosendahls liv. 
Rosendahl voksede op i en kristen familie, hvor det at gå  
i kirke og have sangene fælles i familien betød meget. 

“Jeg føler mig meget forbundet til de gamle, danske 
sange. For mig taler musikken og sangene ind i mine 
sjælestrenge. De får mig til at erindre og mindes ople-
velser og mennesker i mit liv. Det er jo ikke alt i vores liv, 
vi kan gå rundt og huske på hver dag – vi bliver nødt til 
at fortrænge noget, så der ikke bliver fyldt helt op på 
harddisken – men der kan de her sange, som følger os 

•  Født i Aalborg i 1972 og opvokset på Falster.  
Bor i dag på Frederiksberg.
•  Slog igennem i 2001 med bandet Swan Lee,  
som især er kendt for singlerne 'I Don’t Mind'  
og 'Love Will Keep You Warm'.
•  Har været X-Factor-dommer i 2010-2012.
•  Danner par med Venstre-politikeren  
Kristian Jensen.

Pernille Rosendahl

INTERVIEW
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straks takkede ja til. “Jeg fandt ud af, at det virkelig 
er svært at finde gode indspilninger af de her sange 
på streamingtjenester. Enten var det Kim Larsen eller 
også var det børnesangsversioner. Der var ligesom et 
underligt hul, hvor min generation ikke var repræsen-
teret i fortolkningerne.”

Og den går ikke, mener Rosendahl, for sangene er 
en vigtig del af vores fælles fortælling – en stafet, vi skal 
huske at tage imod, bære med os og give videre. Det er 
ikke en sur pligt, men en gave, vi skal værne om. 

“Jeg ser det som en ære at fortolke de her sange, 
som fortæller historien om de mennesker, der har boet i 

gennem hele vores liv, vække minderne til live,” fortæller 
Rosendahl.

I år kulminerer Pernille Rosendahls eget arbejde 
med kulturarven i dansekoncerten ‘Vita Danica’, hvor 
sangskatten spiller hovedrollen. I stykket indgår flere 
end 20 sange fra Salmebogen og Højskolesangbogen, 
som Pernille Rosendahl fortolker i stykket. 

Det startede med Philip Faber
Pernille Rosendahls fortolkninger af sangskatten star-
tede med en invitation fra DRs chefdirigent Philip Faber 
til at indspille danske sange med pigekoret, som hun 
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vores land. Jeg havde selvfølgelig en ærefrygt og respekt 
over for materialet, fordi sangene er så godt skrevet, 
men de fortjener også nutidige fortolkninger, så de 
fortsætter med at spille sin væsentlige rolle for vores 
følelse af fællesskab som land.”

Kulturarven gør historien begribelig
“Der har været meget snak om Danmark som et splittet 
land de seneste år, men til mine museums- og kirke-
turneer kom jeg ud i alle afkroge af landet. På tværs af 
landet oplevede jeg et fantastisk sammenhold omkring 
de her kultursteder,” fortæller Rosendahl. Det lokale 
fællesskab oplevede Rosendahl til hver enkelt koncert, 
mens det nationale fællesskab formede sig som en 
erkendelse, idet turneerne bragte Rosendahl på kryds 
og tværs af landet.

Ligesom sangskatten repræsenterer en indgang til at 
forstå vores fælles historie som danskere – fra Nordens 
ældste kendte folkevise ‘Drømte mig en drøm i nat’ til en 
af den nyeste udgave af Højskolesangbogens omdisku-
terede tilføjelser, ‘Ramadan i København’, er museerne 
også vores fælles hukommelse. 

De sange, vi synger, og den kulturarv, museerne viser 
frem, er med til at skabe en sammenhæng i vores fælles 
identitet som land og give os et udsyn, der er mere 
vidtstrakt end vores egen næsetip. Og det er der behov 
for, mener Rosendahl, som havde en af sine helt store 
kultur oplevelser på Moesgaard Museum i 2020, hvor 
hun besøgte udstillingen med Grauballemanden:

“Da jeg så Grauballemanden – hans hænder, hans 
fodsåler – så jeg et rigtigt menneske – han kunne have 
rejst sig fra montren levende. Men han er død. Når vi ser 
på ham, så står vi og ser på døden. Men vi ser også på 
et levet liv,” fortæller Rosendahl om sit møde med ver-
dens bedst bevarede moselig, Grauballemanden, som 
levede i Jernalderen for over 2000 år siden og menes 

Rudolph Tegners Museum er et af de steder, jeg 
virkelig ofte vender tilbage til – det er som balsam 
for sjælen for mig. Jeg bliver simpelthen tændt op 
af ideer. Det monumentale betonmuseum med de 
enorme skulpturer indeni er så overvældende og så 
monumentalt og en utrolig kontrast til den udendørs 
skulpturpark, hvor man går rundt mellem får  
og lyng i et helt stille hedeområde.
Foto: © Henrik Sylvest
www.rudolphtegner.dk

Pernille Rosendahls museumstip

“Jeg føler mig meget forbundet til de gamle, 
danske sange. For mig taler musikken og sangene 
ind i mine sjælestrenge. De får mig til at erindre 
og mindes oplevelser og mennesker i mit liv.” 

INTERVIEW
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Inspireret af sit møde med Grauballemanden har  
Pernille Rosendahl sammen med forfatter Knud 
Romer skrevet en sang til Grauballemanden.  
Som et bidrag til at formidle den danske kulturarv 
håber de, at sangen vil blive optaget i den næste 
Højskolesangbog.

Sang til Grauballemanden

at være blevet ofret til guderne ved at få halsen skåret 
over og blive kastet i mosen. 

“Noget, jeg virkelig tænkte på i mødet med 
Grauballemanden er, at han er et rigtigt menneske og 
han sådan ligner et menneske fra i dag – det kunne 
have været min bror! Vi ser ens ud og har på mange 
måder haft det samme liv. Han har jo også bare været 
en ung mand, som har været forelsket, har haft en 
mor, far og venner. Men dengang blev han så ofret til 
guderne. Man ofrede simpelthen et menneske! Det er 
så voldsomt, at vi er så ens på tværs af 2000 år, men 
også at vi har rykket os så meget. Det mindede mig 

om, hvordan vi har et fælles ansvar for at bevæge os 
fremad, og når man ser på hans historie, og hvordan 
der blev ofret mennesker i Danmark for 2000 år siden, 
må man jo virkelig sige, at vi har rykket os. Det har kræ-
vet en fælles indsats at komme fra at ofre mennesker til 
hvor vi er i dag – og til at vi ikke må tage det for givet,” 
fortæller Rosendahl og afslutter:

“Når vi oplever en verden være i oprør, ser bevæb-
nede mennesker storme den amerikanske kongres og 
oplever, at hele idéen om en fælles virkelighed er til 
debat, bliver vi mindet om, at vi ikke må tage vores 
fremskridt som nation for givet. At vi skal værne om 
vores samfund og om alt det, vi har. Vi må ikke tage det 
for givet. Det er her, hvor jeg synes, at vi som kunstnere 
har en forpligtigelse til at formidle og bygge videre på 
de her fortællinger om, hvem vi var og er, så vi forstår, 
hvordan vi har udviklet os som mennesker og vigtighe-
den af at værne om vores fremskridt som samfund.  Jeg 
nærer en dyb kærlighed til kulturarven, fordi den gør 
vores historie og udvikling som samfund begribelig for 
os mennesker i dag.” 
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Dagens første stop er det nye 
Københavns Museum, der er et must 
see for alle, hvis hjerte banker for 
København. Museet åbner morgen-
friskt kl. 9 hver dag, klar til at gøre 
dig klogere på byens 14.000 år 
lange historie.

Museets faste udstilling tager dig 
med på en vandring gennem tiden 
fra de første spor af mennesker i det 
område, vi i dag kalder København, 
til nutidens by gennem nedslag på 
kendte steder fra Slotsholmen til 
Rådhuspladsen. Undervejs oplever 

København er et mangfoldigt sammensurium af forskelligartede bydele, der tilsammen udgør en smuk forening 
af gammelt og nyt, historisk og moderne. Tag med på staycation i Hovedstaden og oplev byens fortid og nutid 
fra nye vinkler, uanset om du er inkarneret københavner eller på visit i din hovedstad. Guiden tager dig vidt 
omkring i Københavns historie og bykultur – fra middelalderens stræder til det moderne Københavns arkitekto-
niske mesterværker.

Tekst   Laura Helboe Pop

 Staycation i København

  09:00 – Københavns Museum

du 1700-tallets hilseformer, hører 
historien om flugtkongen Morten 
Frederiksen og ser den brændende 
Nikolaj Kirke. Gå ikke glip af den 
store, interaktive bymodel, der viser 
hovedstadens døgnrytme og helt 
særlige skyline.

Før turen går videre ud i byens 
gader, kan du nyde formiddags-
kaffen i museets hyggelige café 
Democratic Coffee, der er kendt for 
glimrende kaffe og byens bedste 
croissanter. 
www.cphmuseum.kk.dk

24 TIMER
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Nu er det tid til at opleve kulturarven 
på egen hånd på en gåtur gennem 
Københavns oprindelige bykerne – 
også kaldet Middelalderbyen. Her 
bærer mange stræder og facader 
stadig tydeligt præg af Københavns 
første tid som storby.

Begynd f.eks. din rute på Christians-
borg Ridebane, som sammen med 
de omkringliggende staldbygninger 
er det eneste, der har overlevet 
begge slotsbrande i 1794 og 1884. 
Herefter kan du tage elevatoren op i 

  11.30 – Gåtur gennem det gamle København

  13.00 – Frokost på Gråbrødretorv

Christiansborgs tårn – Københavns 
højeste – og nyde udsigten over byen. 

Kryds kanalen til Gammel Strand, og 
fortsæt til torvet Vandkunsten, der i 
Middelalderen var byens fisketorv, 
og oplev, hvordan storbyens larm 
forsvinder mellem de gamle huse i 
de smalle stræder. Bemærk de fire 
torskehoveder i springvandet nikke 
til historien. 

Gør stop på Nytorv, hvor Københavns 
Domhus fra starten af 1800-tallet 
står med sine prominente søjler, før 
du fortsætter til Gråbrødretorv. Frem 
til Reformationen i 1500-tallet lå 
her Gråbrødreklosteret, men i dag er 
det charmerende torv spækket med 
caféer og restauranter, der gør det til 
et oplagt sted at spise frokost. Nyd 
f.eks. en klassisk smørrebrødsan-
retning på Peder Oxe eller en saftig 
burger på Sporvejen, der er indrettet 
som en gammeldags sporvogn á la 
dem, der kørte københavnerne rundt 
i 1800-tallet.

24 TIMER
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Havn møder by i Nordhavn, et 
ambitiøst byudviklingsprojekt, som 
skaber fremtidens bæredygtige 
by. Dele af det gamle industrielle 
Nordhavnsområde er bevaret i 
den nye, moderne arkitektur, der 
præger det livlige byområde, men 
Nordhavn tilbyder også en sjælden 
plet ro midt i den pulserende by: 
Nordhavnstippen, 2,5 km ude på 
spidsen af Nordhavn. Her kan du få 

  16:30 – Urørt natur på Nordhavnstippen

  14.00 – Dansk Arkitektur Center (DAC)

pulsen helt ned til synet af græs-
sende får, der er sat ud i området 
som naturplejere, og nyde udsigten 
over Øresund, inden du følger kajen 
langs Kalkbrænderihavnen med 
de mange lystbåde og det char-
merende byliv tilbage til det nye 
Nordhavn.

Nu går turen til Havnefronten, hvor 
det gælder Københavns moderne 
byggerier på Dansk Arkitektur Center 
– DAC. DAC er landets mødested for 
arkitektur, design og bykultur. Her 
kan du opleve de nyeste tendenser 
og møde arkitekturens største stjer-
ner i udstillingerne. Prøv f.eks. den 
faste, interaktive kunstinstallation 
DAC Slide, der udfordrer dine sanser 
med en 40 meter lang rutsjetur hele 
fire etager ned gennem arkitektur-
centrets spektakulære bygning. Eller 
test din dristighed med den vilde 
Virtual Reality-installation ‘We Dare 

You’, der udfordrer dig til en sand 
ud-af-bygningen-oplevelse. Børn 
kan gå på opdagelse DACs åbne 
familieværksted, hvor I kan bygge 
rumraketter og robotter og designe 
byer i VR. 

Afslut dit visit med en kop eftermid-
dagskaffe i DAC Café på toppen af 
bygningen og nyd udsigten over den 
historiske bykerne og havnen. Fra 
DAC skal vi op på cyklen eller fange 
metroen (M3) til Orientkaj Station i 
det nye Nordhavn.

 Staycation i København

24 TIMER

© Miljøpunkt Østerbro.
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Når sulten melder sig, er der rig 
mulighed for at finde en god restau-
rant i Nordhavn. Prøv f.eks. den 
eksklusive, men uformelle Restaurant 
Silo på Helsinkigade 29, hvor du kan 
nyde middagen fra 17. etage. Er du 
mere til en hurtig bid, som kan tages 
med til havnekanten, kan du fange 
en god gang sushi hos Letz eller en 
pizza hos Bar Uno på Göteborg 
Plads.

Hen på aftenen er det oplagt at 
bevæge sig ind i Århusgadekvarteret 
i den indre del af Nordhavn, der 
byder på barer i alle afskygninger. 
Prøv f.eks. den sofistikerede Bubbles 
Champagne- & Cocktailbar på 
Århusgade, eller slut aftenen med 

  18:30 – Middag ved vandet

  21:00 – Drinks i Århusgadekvarteret

en fadøl på Pixie, der ligger på den 
charmerende Bopa Plads, og hvor 
du i weekender kan danse til DJ’ens 
toner. 

Er der lidt for langt at gå? Lej en bycykel f.eks. ved Rådhuspladsen eller Orientkaj (Klubiensvej 22)
Find bycykelstationer og drop-zoner her: 
www.bycyklen.dk/faq/bycykelstationer

TIP

24 TIMER
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Skulptursafari, 
tegneworkshops  

& eksotiske dyr

At gå på museum er ikke ensbetydende med at stå stille og betragte kunstværker i lang 
tid. Tværtimod er Københavns museer et overflødighedshorn af spændende aktiviteter for 
både børn og voksne. Her guider vi til en række af de bedste oplevelser, og der er både guf 
at finde for de tegneglade, for dyreelskerne og for gådeløsere.

Tekst   Laura Helboe Pop

De kulørte loftsdekorationer og mosaikgulve vækker kreativitet i alle aldre på Thorvaldsens Museum. 
© Viggo Lundberg.

GUIDE: FAMILIEAKTIVITETER 
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Udfold kreativiteten på Thorvaldsens Museum
Ofte forbinder man et museumsbesøg med at kigge 
på kunst. På Thorvaldsens Museum er det anderledes: 
her bliver store som små opfordret til selv at give den 
gas som kunstnere. Museet tilbyder både tegneartikler, 
aktivitetspakker og gode råd til at få kreativiteten til at 
blomstre, imens man er omgivet af den danske billed-
hugger Bertel Thorvaldsens livsværk. 

Og der er nok at lade sig inspirere af på museet. Her 
er I nemlig omgivet af intet mindre end 900 skulpturer, 
relieffer og skitserede motiver af Thorvaldsen – en af 
verdens mest kendte kunstnere fra 1800-tallet – ligesom 
museets interiør med smukke farver og imponerende 
loftudsmykninger gør et besøg til en ganske særlig 
totaloplevelse.
www.thorvaldsensmuseum.dk

Mød de danske arbejdere blandt stegeos  
og Stjernepilsnere
Få et livligt indblik i de danske arbejderes liv gennem 
historien på Arbejdermuseet, hvor stegeos og kul river 
jer i næsen. Her bliver historien om arbejdernes liv, kultur 
og arbejdsvilkår gennem de sidste 150 år fortalt gennem 
levende udstillinger, så hele familien kan være med.
Arbejdermuseet er kendt og elsket for deres helt særlige 

På arbejdermuseet kan I 
lege jer gennem fortidens 

arbejderliv i “Børnenes 
Arbejdermuseum”.  
© Arbejdermuseet.

‘Børnenes Arbejdermuseum’. Her kan hele familien lege 
sig gennem arbejderbørnenes liv, som det var, dengang 
børn måtte arbejde med at sortere flasker på bryggeriet 
eller være bybud i købmandsbutikken, og fritiden gik 
med at lære dansetrin på danseskolen.

Som del af besøget er det oplagt at spise frokost i 
Arbejdermuseets Café og Øl-halle, der er Københavns 
eneste fredede kælderbeværtning. Her serveres et klas-
sisk smørrebrødsbord med gode sager for enhver smag, 
og de voksne kan nyde en Stjernepilsner – den klassiske 
gamle arbejderøl, som kun serveres her.
www.arbejdermuseet.dk

Oplev verdens dyr på klos hold 
Gennem de seneste år har Zoo fået nyt anlæg og faci-
liteter, som gør et besøg til en endnu vildere oplevelse 
end før – nu kan du nemlig komme helt tæt på!

I det nye yin og yang-inspirerede pandaanlæg kan 
I besøge de to pandaer Mao Sung og Xing Er. Både 
det arkitekttegnede anlæg og de helt særlige sort-
hvide bjørne er lidt af et syn for både børn og voksne. 
Anlægget er tegnet af BIG – Bjarke Ingels Group, og 
inkluderer også flere restauranter, hvorfra man kan se 
pandaerne lige uden for de store panoramavinduer.
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Glyptoteket inviterer jer 
på safari efter marmor-

kroppe, palmer og skjult 
dyreliv. © Glytoteket,  

Daniel Rasmussen.

I Københavns Zoo bliver både børn og 
voksne fascineret af verdens dyr –  
og du kan komme helt tæt på. 
© Frank Rønsholt.

Besøg også det nye flodhestehus, hvor det næsten er 
som at være ved en flod i Afrika med frodig plantevækst 
og en lille ø i midten. Kig direkte ind i bassinet og se det 
imponerende syn af en flodhest under vand. Oplev, hvor-
dan de tonstunge dyr kaster sig rundt, dykker og hopper 
hen over bassinets bund i små spring.

Hver dag kan I tilmed leve jer helt ind i dyrenes verden 
ved at se med, når dyrepasserne fodrer og træner 
havens mange forskellige dyr, eller besøge kælne heste, 
grise og andre husdyr i BørneZoo.
www.zoo.dk

Tag på museumssafari i Nordens største  
antikke samling
En tur på Glyptoteket giver både rum for fordybelse og 
gode grin. Glyptoteket har nemlig udviklet deres helt 
eget koncept, Glypto-lege, hvor hele familien kan opleve 
museets kunst på nye måder. Prøv f.eks. Glyptotekets egen 
safari, der starter i den frodige Vinterhave og fortsætter 
gennem museets ægyptiske, græske og romerske samling. 
Her skal I blandt andet opdage oldtidens skjulte dyreliv og 
finde vej ved at løse skøre gåder og lærerige opgaver.

Glyptoteket er kendt og elsket af både københavnere og 
turister for at fremvise Nordens største samling af antik 
kunst sammen med hovedværker fra fransk impressio-
nis me i arkitektoniske omgivelser uden sidestykke. Nyd 
en kunstpause i den smukke Vinterhave, hvor Café Picnic 
frister med moderne frokostanretninger og hjemmeristet 
kaffe, og afrund besøget med en tur op på Glyptotekets 
tagterrasse, hvor udsigten over Københavns tage og 
Tivolis vilde forlystelser imponerer.
www.glyptoteket.dk

GUIDE: FAMILIEAKTIVITETER 
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Den vind og skæve Pebringegård er en af museets ældste.  
© Frilandsmuseet.

Spøgelser, altangrise  
& udstoppede hundehvalpe

Bag facaden gemmer museer og kunsthaller på mere end kunst og kulturhistorie.  
De kendte bygninger gemmer også på vilde spøgelseshistorier og fortællinger om 
 kulturelle revolutioner inden for samfundet, kirken og kunsten. 

Tekst   Eva Laksø

Fortiden spøger på Frilandsmuseets gamle gårde
En kold barnehånd, der griber fat i gæsternes hænder, 
gyngende gulve og lyden af hestetramp fra ellers helt 
tomme stalde. I de gamle huse på Frilandsmuseet sker 
der ting og sager, som det er svært at forklare rationelt.
“Siden 50’erne har ansatte skrevet deres og gæsternes 
oplevelser på museet ned i en gammel bog. Det er de 
vidnesbyrd, som gør os sikre på, at der er noget herude, 
som man ikke normalt ser.” Det fortæller Kirsten Breum, 
historiefortæller og omviser på Frilandsmuseet.

I 2013 kigger museets arrangementsansvarlige i bogen, 
og den giver hende ideen til en række aftenarrangemen-
ter, hvor publikum kan opleve stemningen på museet, 
som Kirsten Breum bliver vært for. 

Til de her arrangementer oplever gæsterne alt muligt 
andet end det planlagte. Men det særlige er, at de 
oplever de samme ting på de samme steder. Så er det 
jo, man begynder at undre sig og tænke ‘Hvad fanden 
foregår der?’” fortæller Kirsten Breum og fortsætter:
“På gården fra Rømø spøger en pige. Hun bor i kælde-
ren, men viser sig af og til. Her har gæster bl.a. hørt en 
barnestemme ved ildstedet sige ‘Det er helt forkert, det 
her. Det er helt forkert.’” 

Hvad er meningen?
Også i Ejderstedgård, der er kendt for sit høje tag, 
hører gæster fra flere forskellige grupper, at heste 
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Ejderstedgården imponerer 
med sit høje tag, der blev 
brugt som høloft.  
© Tania Roed Christensen.

Gården fra Rømø er ind-
rettet som den oprinde-

lig stod i 1700-tallet.  
© Frilandsmuseet.

pruster og tramper i den tilstødende stald. Men der er 
ingen heste. “Ejderstedgården kommer fra et område, 
hvor der var nogle forfærdelige oversvømmelser. Her 
døde titusindvis af mennesker og 50.000 dyr på en 
enkelt nat, fordi digerne sprak i en stormflod. Er det 
mon derfor, man kan høre hestene i stalden?” spørger 
Kirsten Breum.

Men ikke alle oplevelser kan der skabes en mening ud 
af. “Under et af aftenarrangementerne gik jeg alene ind 
i beboelsesdelen af Ejderstedgården. I en alkove, som 
burde være tom, ser jeg noget hvidt og stofligt, der 
rejser sig op og kommer ud imod mig. Jeg vender mig 
om for at få min makker til at komme og se det, men da 
jeg kigger igen, er det selvfølgelig væk. Det var en helt 
klar og tydelig oplevelse for mig, selvom den er 
uforklarlig” fortæller Kirsten Breum.

Selvom aftenarrangementerne foregik for en håndfuld 
år siden, er Kirsten Breum ikke i tvivl om, at det stadig 
spøger på Frilandsmuseet. “For nyligt har vi haft en 
hændelse på en af de ældste gårde, Pebringegården. 
Her så en museumsvært et barneansigt fra en lille dreng, 
der pressede sin kind ind imod et lille staldvindue. Hun 
troede, det var en gæst, men da hun tjekkede, var der 
ikke nogen. Men jeg var ikke i tvivl, sådan som hun 
forklarede det. Hun havde set det.”
www.natmus.dk/museer-og-slotte/frilandsmuse-
et-det-gamle-danmark

Nikolaj Kunsthal –  
arnested for religiøs og kulturel omvæltning
En kirkebygning skal bruges til kirke – eller hvad? 
Nikolaj Kunsthal holder til i den tidligere Nikolaj Kirke 
– en bygning med en dramatisk historie om religiøst 

BAG FACADEN
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I 1909 slår Nikolaj 
Kirke endelig dø-
rene op igen efter 
branden i 1795 
– men rummet 
bliver aldrig brugt 
som kirke igen.  
© Frida  
Gregersen.

oprør, Københavns brand og kulturelle omvæltninger. 
Og historien kan stadig ses i bygningen.

“Nikolaj Kirke vidner om byens udvikling og om kul  turens 
udvikling. Historisk er det virkelig en dramatisk bygning 
– et omvæltningens sted,” fortæller Helene Nyborg, 
kunstnerisk leder for Nikolaj Kunsthal.

Brand og oprør sætter spor
I dag kan man se spor fra bygningens historie flere 
steder i Nikolaj Kunsthal. I indgangspartiet er den 
øverste top af det gamle kirkespir er udstillet. Spiret 
knækkede af tårnet under Københavns store brand i 
1795 og borede sig dybt ned i jorden. Brandens drama 
viser sig også i den eneste tilbageværende del af den 
oprindelige kirke: tårnet, som er Københavns tredje-
højeste. “Man kan se tegn fra branden i 1795 igennem 

soden på murstenene i det totalt fredede tårn. Tårnet 
står som før branden, men blev i 2018 restaureret og 
åbnet for publikum som et ekstra stemningsfuldt 
udstillingsrum,” fortæller Nyborg.

Den oprindelige Nikolaj Kirke er en af Københavns 
ældste kirker med en historie, der går helt tilbage til 
1200-tallet. I 1529 har en stor kirkelig revolution 
udgangspunkt i Nikolaj Kirke, fortæller Helene Nyborg: 
“Reformationen i København starter i Nikolaj Kirke. 
‘Den danske Luther’, Hans Tausen, bliver præst i Nikolaj 
Kirke, hvor han opbygger den første protestantiske 
menighed i København.” Reformationens tanker breder 
sig til andre af byens menigheder, og med opbakning 
fra befolkningen og kongen bliver reformationen 
gennemført og gør op med den katolske kirke. 
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Fra kommunale altangrise til udstoppede  
hundehvalpe i kunstens navn
I 1909 er bygningen endelig genopbygget efter 
branden – men den bliver aldrig igen brugt som kirke. 
I stedet bliver den til kontor for Ernæringsrådet, der i 
rationerings tiden efter 1. verdenskrig administrerede 
ordningen for ‘Altangrise’ fra bygningen – en ordning, 
hvor københavnske familier får lov til at opfostre en 
levende gris på deres altan og på den måde får deres 
eget kød. 

Siden gøres bygningen til hjemsted for kunst og 
viden – først som Københavns første hovedbibliotek, 
hvorfra læsesalen med sine freskoer stadig kan ses i 
Kunsthallen – derefter som kunstbibliotek og siden 
1981 som kunsthal. 

“Nikolaj Kunsthal er et sted, som per definition har 
provokeret. Den største kunstneriske provokation i 
Nikolaj Kunsthal har nok været i 1994, da kunstneren 

Michael Brammer udstillede udstoppede hundehvalpe 
– det ledte faktisk til, at den daværende leder modtog 
bombe trusler,” fortæller Helene Nyborg og fortsætter:
“Provokationerne startede allerede i tiden som kunst-
bibliotek i 1960’erne, hvor kunstnere fra den normudfor-
drende Fluxus-bevægelse afholdt happenings i Nikolaj – 
de blev til sidst så vilde, at Københavns Kommune satte 
en stopper for dem.” Fluxuskunstnerne udstillede blandt 
andet den kunstneriske proces og udfordrede ideen om, 
hvad et kunstværk kunne være. Det var også i Fluxus-
bevægelsen, at videokunsten fik sin spæde start. 

Netop videokunsten ligger Nikolaj Kunsthals hjerte 
nært og er omdrejningspunkt for årets jubilæumsud-
stilling: “Nikolaj Kunsthal har 40-års jubilæum i år, og 
der markerer vi med en udstilling, der viser udviklingen 
i videokunst fra 60’erne til i dag med værker fra vores 
arkiv af videokunst og værker af otte yngre samtids-
kunstnere fra København,” afslutter Helene Nyborg.
www.nikolajkunsthal.dk

Var det noget med en ‘altangris’? Efter 1. Verdenskrig holdt Ernæringsrådet til i Nikolaj Kirke og uddelte 
bl.a. altangrise til københavnerne. © Nikolaj Kunsthal.

BAG FACADEN
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© Rasmus Hjortshøj.

© Rasmus Hjortshøj.

Lige midt i hjertet af København ligger den 
spektakulære bygning BLOX, der blandt andet 
huser Dansk Arkitektur Center (DAC). Her vises 
udstillinger for alle, der vil opleve og forstå, 
hvordan arkitektur og design skaber rammerne 
for vores liv.

I 2021 vil du bl.a. kunne opleve udstillingen 
‘Bag facaden’. Vi er alle i berøring med 
arkitektur hver eneste dag. Men er du bevidst 
om, at arkitekturen skaber rammerne for, 
hvordan du lever dit liv – og lever sammen 
med andre? Ofte kender vi facaden, men ikke 
historien bag.

Vi danskere har en indbygget ide om altid at 
kunne gøre det lidt bedre, og det smitter af  
på vores arkitektur. Hvad er der på spil, når vi 
bygger de rammer, vi alle lever i? Hvilke kræfter 
driver udviklingen frem, hvilke fejl begår vi 
undervejs, og hvordan retter vi op på dem? 
Udstillingen giver et kig ‘bag facaden’ på 
noget af den arkitektur, vi omgiver os med.
Kom ind og gå på opdagelse i de redskaber, 
som danske arkitekter, designere og byplan-
læggere anvender, når de formgiver verden 
omkring os. Bliv klogere på, hvordan man 
arbejder med at skabe arkitektur og hvilke 
overvejelser, der ligger bag den facade, vi 
ender med at kigge på.

Udover særudstillinger byder DAC på ander-
ledes interaktive kunstinstallationer som fx en 
40-meter lang rutsjebane skabt af kunst-
neren Carsten Höller. Eller ‘We Dare You’, en 
VR-arkitekturoplevelse som sætter sanserne  
i gang og får pulsen op.

Kom med bag facaden 
i Dansk Arkitektur Center

Arkitektur  
og design  
skaber  
rammerne  
for vores liv

ADVERTORIAL
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Guide: Udflugter 
Oplev museer og natur  

i skøn forening 

Foren kultur og natur på en udflugt ud af byen og oplev nogle af Sjællands smukkest 
beliggende museer. I denne guide får du inspiration til kulturoplevelser i naturskønne 
omgivelser. Tag med og udforsk alt fra istidslandskaber og solsystemet til gamle danske 
vikinger og konger sammen med hele familien.

Tekst   Laura Helboe Pop

GUIDE: UDFLUGTER



        29

Brorfelde Observatorium giver 
anledning til besøg både nat og dag. 
Væk dine sanser, når natten falder 
over observatoriet og stjernehimlen 
lyser op. © Ole Malling.

Lad dig fortrylle 
af Frederiksborgs 
Slots prægtige 
omgivelser, der 
inkluderer både 
slotssø, voldgrav 
og slotshaver.  
© Daniel 
Rasmussen.

muligheder, hvis ikke en picnic i det fri kalder, inden det 
fredede aftenmørke sænker sig.
www.brorfelde.dk

500 års Danmarkshistorie på Frederiksborg Slot
På Det Nationalhistoriske Museum bliver 500 års 
Danmarkshistorie vakt til live gennem historierne om de 
mennesker og begivenheder, der har skabt landet, som 
vi kender det i dag. 

Med sin unikke placering i Frederiksborg Slots pragt-
fuldt udsmykkede omgivelser, er et museumsbesøg 
på Det Nationalhistoriske Museum en totaloplevelse 
af barokstil, landets største samling af portrætkunst, 
historiemalerier, møbler, landskabsarkitektur og kunst-
industri helt tilbage fra den danske middelalder. 

Frederiksborg Slot ligger smukt på tre små holme i 
Slotssøen i Hillerød og er omkranset af søen og to 
vidt forskellige slotshaver: Frederik 4.s stramt anlagte 
barokhave fra 1720’erne og Frederik 7.s landskabshave, 
der repræsenterer 1800-tallets romantiske stil. Nyd den 
smukke udsigt til slottet fra haverne, tag med på en 
sejltur på søen eller gå de 2,4 km ad søstien.

Efter slotsbesøget kalder en frokost hos en af Hillerøds 
mange gode cafeer – måske Behageriet, der nok er 
godt gemt i en hyggelig baggård, men som er vidt 
kendt for sit glimrende køkken – inden turen går videre 
til Gribskov, Danmarks største gamle skov. Gribskov er 

Opdag Jorden og himlen på Brorfelde Observatorium
På toppen af Brorfelde Bakker – også kaldet de sjæl-
landske alper – troner Danmarks største observato rium 
med udsigt over Lammefjorden. Brorfelde Observatorium 
og det store istidslandskab, der omkredser bygning-
erne, er fredede. Her er tilmed  nattens mørke fredet, så 
udsigten til den klare stjernehimmel forbliver uforstyrret. 

Men Brorfelde er også et besøg værd i dagslys. Inde 
i observatoriets spektakulære bygninger kan I blive 
klogere på astronomi og geologi. Oplev udstillingen 
‘Jorden fortæller’, fordyb jer i stenenes hemmeligheder 
og forstå dødisen og de særlige istidsdyr – her kan 
børnene også kravle ind i en stor mammut! Prøv også 
et spil stenroulette, byg et mineral og leg med land-
skabet i den interaktive sandkasse. Udenfor kan I gå en 
tur i Himmellabyrinten, prøve Planetstien og røre ved 
en meteorit, mens I bliver klogere på alt fra Månen til 
astronomernes arbejdsvilkår. 

Observatoriet er omkredset af Brorfelde Bakker, et 
 enestående landskab, som tilmed er udpeget til nati-
onalt geologisk interesseområde. Området inviterer 
til en lang gåtur og byder også på gode aftensmads-
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Højre side: Naturskønne om-
givelser og militær magtfaktor 
bliver forbundet på Kronborg 
Slot ved den nordsjællandske 
kyst. © Thomas Rahbek.

Venstre side: På Vikingeskibs-
museet i Roskilde kan du se de 
fem ægte vikingeskibe udgra-
vet ved Skuldelev i Roskilde 
Fjord. © Vikingeskibsmuseet

en del af nationalparken Kongernes Nordsjælland og 
er kendt for bl.a. landets største vildtlevende dådyr-
bestand. Måske ser du et af områdets tre ørnepar, der 
yngler mellem de store træer?
www.dnm.dk

Tur-retur til vikingetiden 
Med Roskilde Fjord som elegant bagtæppe står fem 
originale vikingeskibe ved kysten og fortæller en 1000 
år gammel historie om krig, handel og nordisk både-
byggeri. På dit besøg hos Vikingeskibsmuseet i Roskilde 
kan du lære om vikingetidens skibe og rejser til fjerne 
egne og høre om, hvordan vikingetidens bådebygning-
straditioner har inspireret bådebyggere helt frem til i 
dag. Og du kan også prøve selv! Fat økse, tovværk og 
andre håndværksaktiviteter og oplev, hvordan arbej-
det som bådebyggende viking var, eller lad børnene 
klæde sig ud som vikinger, inden de går om bord på to 
vikingeskibsmodeller; et handelsskib fyldt med varer og 
et krigsskib udrustet til kamp.

Med bølgernes brus i ørerne og duften af vådt træ i 
næsen er placeringen af Vikingeskibsmuseet helt ned 
til Roskilde Fjord et oplagt besøg for alle med vikinge-
blod i årerne. Her mødes historie og natur i et smukt 
kystmiljø. I fjorden findes omkring 30 små øer og holme, 
som rummer et rigt og stort set uforstyrret plante- og 
dyreliv. Måske er I så heldige at møde de ynglende 
strandskader eller se fasanerne pile omkring i skovene 

langs kysten til den smalle fjord, der strækker sig 40 km 
ind i det sjællandske landskab. 
www.vikingeskibsmuseet.dk

Frisk havluft og historiske vingesus på Kronborg
På det smalleste næs mellem Sveriges og Danmarks 
kyster tårner renæssanceslottet Kronborg sig op med 
sine majestætiske spir, tårne og kobbertage. Tag på 
udflugt til den nordsjællandske kysts hovedby, Helsingør, 
og oplev slottet Kronborg vidne om, at Danmark en 
gang var en betydelig militær magtfaktor i Nordeuropa, 
der vogtede over indsejlingen til Østersøen. 

I dag kan du selv udforske Kronborg – både konges-
lottets elegante sale og de hårrejsende underjordiske 
gange, ‘kasematterne’, hvor Holger Danske vogter 
foran fangehullet.

Efter et besøg på slottet er det oplagt at fortsætte 
op ad Helsingørs strandpromenade med dens små 
lystbåde og store fiskerkuttere. På en lun dag fri-
ster Gummistranden med en dukkert, og året rundt 
kan en friskfanget frokost nydes med havneudsigt 
på Kronborg Fiskehus. Fortsætter I længere op ad 
Nordkysten – også kaldet Den Danske Riviera – kan  
I nyde den friske havluft fra Øresund i en af de mange 
hyggelige, små badebyer med gode sandstrande.
www.kongeligeslotte.dk/da/slotte-og-haver/ 
kronborg-slot

GUIDE: UDFLUGTER



Hils på Ambassadørerne 
Mandag Tommy Ahlers 
Tirsdag Frelle Petersen 
Onsdag Per Vers 
Torsdag Anna Elisabeth Jessen 
Fredag Søren Solkær

Bertel Thorvaldsens Plads

10.—16. MAJ 
DEN SØNDERJYSKE 
AMBASSADE

goldendays.dk

Golden Days



ADVERTORIAL

Bare få hundrede meter fra Københavns Hovedbanegård 
kan du forlade gadens larm og træde ind i museets 
afslappende atmosfære omgivet af palmer, marmor og 
årtusinders kunst i verdensklasse.

På Glyptoteket kan du opleve af en af verdens fineste 
samlinger af antikke skulpturer, ægyptiske gravskatte, 
danske guldaldermalerier og franske, impressionistiske 
mesterværker.

Særudstillinger i 2021
I 2021 kan du opleve en række internationalt anerkendte 
særudstillinger. Få et nyt perspektiv på Gauguins farve-
strålende malerier fra Tahiti, når de sættes i samspil med 
historisk materiale og international samtidskunst, og oplev 
Rodins fantasifulde skulptureksperimenter. Mød den 
ægyptiske dæmongud Bes og få øjnene op for Danmarks 
største, kvindelige billedhugger Anne Marie Carl-Nielsen.

Lyt til kunsten
Som noget helt nyt lancerer Glyptoteket i 2021 en sanselig 
lydoplevelse, som vækker samlingen til live og tager dig 
med på en tidsrejse. Her kan du bl.a. komme med til en old-
ægyptisk begravelse, møde en såret amazonekriger og 
besøge 1800-tallets Paris. Der er gode historier for både 
voksne og børn.

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

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

Glyptoteket – en oase  
i hjertet af København
Inspirerende særudstillinger, sanselige lydoplevelser og sommer året rundt. 

© Ny Carlsberg Glyptotek.

Ana Cecilia Gonzalez © Ny Carlsberg Glyptotek.
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Bertha Wegmann: 
Den glemte stjerne 

funkler igen 

Den danske maler Bertha Wegmann (1847-1926) havde bragende succes. Hun kunne 
male det hele – landskaber, blomster, portrætter og byscener. Hun færdedes hjemmevant  
i storbyer som Paris og München. Hun var en stjerne på udstillinger i Europa og USA.  
Og så blev hun glemt. Nu, næsten 100 år efter sin død, er hun stærkt tilbage på scenen.

Tekst   Eva Laksø

Fotografi af Bertha Wegmann af den anerkendte fotograf 
Georg Emil Hansen.

Det vakte stor opmærksomhed, da Den Hirschsprungske 
Samling i december 2020 købte det dyreste kunstværk 
nogensinde af en kvindelig dansk kunstner Hammer-
slaget hos Auktionshuset Bruun Rasmussen lød på 3,1 
mio. kroner. Det store maleri fra 1885 har titlen ‘Portræt 
af kunstneren Marie Triepcke’ og forestiller den kun 
18-årige kvinde, der senere blev gift med maleren  
P.S. Krøyer. Men hvem var kunstneren bag, hvem var 
stjernen Bertha Wegmann?

Indvandrer, dansker eller kosmopolit?
Bertha Wegmann indvandrede som lille med sin familie 
til Danmark fra Schweiz og fik som ung pige under-
visning i at tegne og male. Hun var dygtig, men 
undervisningen gik ikke altid godt. Hendes malerlærer, 
billedkunstneren F.C. Lund var gnaven, nedladende 
og skældte hende konstant ud. En gruppe dansk- 
jødiske venner reddede den unge kvinde ved at betale 
for uddannelse i München. Således startede hendes 
internationale karriere, der bragte hende vidt omkring. 
Og selvom Danmark var hendes families hjemsted, og 

KUNSTNERPORTRÆT
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hun altid vendte tilbage til København, var hun fra da 
af kosmopolit.

Paris var hovedstaden for kunst i de sidste årtier af 
1800-tallet. Kunstnere fra Europa og USA flokkedes til 
byen for at lære de nyeste tendenser, for at udstille på 
de store udstillinger og for at finde succes og købere. 
Bertha Wegmann blev en af dem, og hendes karriere 
tog for alvor fart, da hun fik lov at udstille på den offi-
cielle udstilling Salon de Paris og vandt en medalje.

En kamæleon
Tilbage i Danmark fik Bertha Wegmann fra 1880’erne 
mange portrætopgaver. Middelklassen voksede i de 
store byer, og det kom på mode at blive foreviget 
i store malerier. Og Wegmann kunne levere varen.
Hun malede sine portrætter, så personerne var uhørt 
levende. Mange gange virker det, som om personen 
på billedet er blevet overrasket midt i noget – læsning 
eller broderi for eksempel – og nu vender sig varmt og 
nysgerrigt mod os.

Wegmann var professionel, produktiv og fejret. Hun 
var i stand til at male på mange måder og i flere stil-
arter. Landskaberne fra hendes rejser er ofte impres-
sionistiske, hvilket betyder, at de er hurtigt malede i 
lyse kulører og med et stærkt fokus på lyset. I de flotte, 
detaljerede opstillinger af skødeløst arrangerede gen-
stande – en buket hér, en malerkasse dér – er stilen 
mere, som hun lærte at male i München med præcise, 
meget detaljerede penselstrøg. Og portrætterne – 
de skifter stil som en kamæleon. Fra det såkaldte 
salon-maleri, der er på mode i Paris, til inspiration fra 
1600-tallets Rembrandt, til de allerlyseste farvestrøg 
hentet fra impressionisterne.

Portrættet af Marie Triepcke
I 1911 fik Bertha Wegmann en stor soloudstilling i 
København, og som ældre blev hun anset for en af sin 
tids største. Men op gennem 1900-tallet røg hun grad-
vist i glemmebogen. Hendes hovedværker – de vigtigste 
og flotteste malerier – forblev i privateje eller kom på 
svenske museer.

‘Høet vendes’, 
1888. De flimren-
de penselstrøg, der 
fanger lysets farve-
spil, er typiske for 
den impressioni-
stiske stil.  
© Den Hirsch-
sprungske 
Samling.



36        kbhmuseer.dk

1.

Måske vil Wegmanns portræt af hendes elev, den unge 
kunstner Marie Triepcke, ændre på dette. På lige fod 
med andre glemte, kvindelige kolleger fra 1880’erne 
og 1890’erne, er der nemlig igen kommet fokus på 
Bertha Wegmann. En kommende udstilling på Den 
Hirschsprungske Samling kaster lys over den kunstne-
riske kamæleon og kosmopolit. Men allerede nu kan 
maleriet ses på en hædersplads i museet.

Og det er et storslået billede. Vi nærmest sidder i 
robåden med den unge kvinde. Tør vi række ud, kan vi 
næsten røre ved hendes kjole. På sin side ser hun smi-
lende tilbage – al opmærksomhed er vendt mod os.  

Et øjeblik forinden har hun hevet nøkkeroser op af van-
det, og de ligger nu våde og sanselige ved hendes side, 
mens hun adspredt tørrer sine fingre og hiver i kjolens 
strop. Billedet indbyder til kærlighed og til beundring 
– af den unge kvinde, men også af det enorme talent, 
som en af Danmarks store malere udfoldede. Selvom 
hun blev glemt, funkler hendes stjerne nu på ny.

‘Portræt af kunstneren Marie Triepcke’ kan ses på  
Den Hirschsprungske Samling.

KUNSTNERPORTRÆT
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2.

4.

3.

1. Portrættet af den 18-årige Marie Tri-
epcke fra 1885 er det dyreste kunstværk 
nogensinde af en dansk, kvindelig kunst-
ner. © Den Hirschsprungske Samling.

2. Portræt af Bertha Wegmanns nære 
veninde, den svenske maler Jeanna 
Bauck, 1885. © Den Hirschsprungske 
Samling.

3. ‘Portræt af den svenske pianist Hanna 
Lucia Bauck’. © Den Hirschsprungske 
Samling.

4. Selvom Bertha Wegmann særligt var 
kendt for sine portrætter, excellerede 
hun også inden for stilleben. Præcise, 
 detaljerede penselstrøg får den skødes-
løse opstilling til at komme til live.  
© Den Hirschsprungske Samling.



SMK – Statens Museum For Kunst er Danmarks nationalgalleri,  
og med flere end 260.000 værker i samlingen indbyder museet  
alle til at gå på opdagelse i kunsten. © Nikoli Linares/SMK.



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 ver-
densklasse eller historier fra fjerne egne og tider.  
 
Lad dig inspirere i den detaljerede museumsoversigt 
og vælg, hvilket museum, turen går til.
 
Du kan finde opdaterede åbningstider og entrépri-
ser samt information om særudstillinger og events 
på museernes hjemmesider og på kbhmuseer.dk. 
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A
 

 
Amalienborgmuseet 

Christian VIII’s Palæ, Amalienborg 
Slotsplads 5, 1257 København K.  
+45 33 12 21 86
www.kongernessamling.dk

    

Børnevenlig 

I hjertet af København inviteres du 
indenfor i en af Europas fineste 
rokokobygninger og kommer helt 
tæt på kongefamilien. Overfor 
H.M. Dronningens residens ligger 
nemlig Amalienborgmuseet. Et 
besøg på Amalienborgmuseet er 
som at træde 150 år tilbage i tiden, 
til en vandring gennem de danske 
konger og dronningers historie. 
Her kan du bl.a. opleve Christian 
10.s arbejdsværelse og Frederik 
9.s kontor, der står, som de gjorde 
dengang. Gå en tur rundt i palæets 
mange flotte rum og læg mærke til, 
hvordan hvert rum bærer præg af 
de kongeliges personlige smag. Du 
kan også opleve storslået russisk 
juvelérkunst i Fabergékammeret, 
hvor du blandt andet kan se over-
dådige vinkølere og en gigantisk 
champagnekøler i forgyldt sølv. 

Besøg museets 2. etage, den 
såkaldte Beletage, hvor du kan op-
leve Gallasalen, som kongefamilien 
stadig anvender til særlige, festlige 
lejligheder. Slut dit besøg af i mu-
seumshoppen, hvor du kan finde et 
væld af det fineste Fabergépynt, 
bøger, postkort og meget mere. 

Entré: 
Voksne: 95 kr. 
Studerende: 65 kr. 
Under 18 år: Gratis.
 
Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 11-16.
Mandag: 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 
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du genkende din egen mors, fa-
sters eller farfars fortællinger? Gå 
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  
arbejdermuseet.dk. 

Hvilke sager kan få dig op af sto-
len? Hvordan kan vi sammen skabe 
forandring? Oplev 60 års protest-
bevægelser, folkedemonstrationer 
og engagerede ildsjæle. Mød 30 
aktivister, som har viet store dele 
af deres liv til at kæmpe for en sag, 
de tror på. Kan du genkende dig 
selv i deres historie?

Entré: 
Voksne: 90 kr.
Under 25 år: 65 kr.
Under 18 år: Gratis.

Åbningstider: 
Alle dage: 10-17.  

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 udstillinger, 
foredrag, oplæsninger og works-
hops. Oplev også “Eventyraka-
demiet”, som er et forunderligt 
værksted med aktiviteter for store 
og små, inspireret af H.C. Ander-
sens kendte og elskede eventyr. 
Omkring det historiske hus er Kam-
ma 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: 
Voksne: 60 kr.
Under 18 år: Gratis. 
 

Åbningstider: 
Til 30. september: 
Tirsdag-søndag: 11-17.
Fra 1. oktober:
Onsdag-søndag: 11-16.
Mandag: Lukket.
Orangeriet er lukket fra 1. oktober  

Bank- og  
Sparekassemuseet

Overgaden Neden Vandet 11, 1414 
København K
+45 60 80 20 22
www.bankogsparrekassemuseet.dk

Børnevenlig

Museet ligger på Christianshavn 
i den gamle, smukke Heerings 
Gaard. Faste udstillinger: “PEN-
GE – dine, mine og vores”, hvor 

AKTIVIST
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besøgende får et indblik i både 
fortidens banker og sparekasser 
med kontant udbetaling ved 
skranken og på nutidens filial med 
mobilbank og online-betaling. Se 
også Privatbankens første direktør 
C.F. Tietgens kontor. På mezzani-
nen en fotoudstilling fra banker og 
sparekasser i 1900-tallet og ende-
lig Heerings vinkælder, hvor der i 
generationer blev fremstillet Cher-
ry Heering. Særudstilling i 2021: 
“Vokser der penge på træerne?” og 
Artmoney-udstilling, med mulighed 
for at købe Artmoney-værker.

Entré:
Gratis.

Åbningstider: 
Onsdag: 10-17.
Søndag: 10-16.
Øvrige dage lukket. 

Brorfelde Observatorium

Observator Gyldenkernes Vej 3, 
4340 Tølløse
+45 72 36 39 00
www.observatoriet.dk

  

Børnevenlig

I De Sjællandske Alper lidt uden for 
Holbæk ligger Observatoriet smukt 
placeret i det betagende og bak-
kede istidslandskab. Her kan I gå 
på opdagelse i naturvidenskabens 
forunderlige verden fra dybet i 
Jordens indre, gennem den omgi-
vende natur og helt ud i Universet. 
Når I besøger Observatoriet, kan 
I bl.a. gå i astronomernes fodspor 
og se Danmarks største stjernete-
leskop, som vejer otte ton og kan 
tage billeder af himmellegemer 12 
millioner lysår væk. I kan også rejse 
tilbage til istiden og bl.a. undersø-
ge, hvordan landskabet ændrer sig 
i vores interaktive sandkasse eller 
spise madpakker under halvtag i 
vores nye udendørs aktivitetsom-
råde sammen med den store mam-
mut. Observatoriet byder også på 
indendørsudstillinger, hvor I blandt 
andet kan røre ved en ægte mete-
orit fra rummet. Observatoriet har 
Danmarks største totalfredning. 
Selv mørket er fredet! Kom forbi og 
oplev det hele.

Entré: 
Voksne: 85 kr. 
Under 18 år: Gratis. 
Aftenåbent udvalgte lørdage: 175 kr. 

Åbningstider: 
Lørdag og søndag: 11-16.
Åbent i skolernes ferier og udvalgte 
aftener. Se hjemmeside. 

C
Cisternerne  

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

  

I 2021 viser Cisternerne udstillingen 
Event Horizon af 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 forudgå-
ende booking af sejlads.

Entré: 
Pr. person: 125 kr.  
Under 18 år: 60 kr.  
 
Åbningstider: 
Tir.-ons.: 11-18.  
Tor.: 11-20.  
Fre.-Søn.: 11-18.  
Mandag: Lukket.  
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D
Dansk Arkitektur Center 
(DAC)

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

      

Børnevenlig 

Dansk Arkitektur Center (DAC) er 
for alle, der vil opleve og forstå, 
hvordan arkitektur og design ska-
ber rammerne for vores liv. Vi bor i 
den spektakulære bygning BLOX. 
Her kan du opleve udstillinger, ture, 
events, shoppe designprodukter 
og nyde den spektakulære udsigt 
over byen fra caféen og dens store 
tagterrasser. 

Bag Facaden, 28/1-24/10 2021
Udstillingen giver et kig ’bag faca-
den’ på den arkitektur, vi omgiver 
os med, og berører emner, der 
både optager os dybt, men også 
skiller os ad. Gå på opdagelse i de 
redskaber som arkitekter, designere 
og byplanlæggere anvender, når 
de formgiver verden omkring os. 

Bo Bedre, 18/11/21-18/3/22 
Hvordan kan en familie bo på 
under 40 m2? Hvordan kan vi bo 
mere bæredygtigt og grønt, uden 

at det går ud over livskvaliteten? 
Kan arkitektur få os til at bo 
bedre? I 2020 fejrede Tegnestuen 
Vandkunsten sit 50-års jubilæum, 
men tegnestuens værdier er mere 
aktuelle end nogensinde. Oplev 
den anmelderroste udstilling. 

Guidede ture 
Kom helt tæt på Københavns arki-
tektur på en guidet tur. Turbilletten 
giver gratis adgang til DAC et 
døgn efter turen. 

Arkitektur er også for børn
I DAC er der masser af sjove og 
sanselige oplevelser for hele 
familien. Hver weekend og i ferier 
tilbyder vi åbne familieworkshops 
i Educatorium hvor du kan bygge, 
tegne og hygge i et lærerigt, 
legende, kreativt og inspirerende 
univers. Gå på opdagelse i aktuelle 
udstillinger formidlet i børnehøjde. 
Tag en rutsjetur i Københavns 
 hurtigste og vildeste kunstinstal-
lation DAC Slide, få pulsen op på 
den udendørs legeplads, og slut 
dagen af med familievenlig mad  
i DACs café.

Entré:
Voksne: 95 kr. 
Studerende: 70 kr. 
Under 25 år: 50 kr.
Under 17 år: Gratis.

Åbningstider:
Alle dage: 10-18.
Torsdag: 10-21. 

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. 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, opleve 
Soyuz rumkapslen, der bragte den 
danske astronaut Andreas Mogen-
sen ud i rummet, eller være med 
til at løse store og små opgaver i 
museets MAKERSPACE.
Udstillingerne viser nogle af de mest 
banebrydende danske opfindelser 
fra det 20. århundrede – fra Elle-
hammers fly til LEGO-klodsen – og 
vi ser på, hvordan ny teknologi kan 
bidrage til at løse nogle af de store 
udfordringer, vi står overfor i dag.
Vi inviterer dig med på en rejse, der 
bygger bro mellem dig og Dan-
marks teknologihistorie og ser ind  
i fremtiden!
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Entré: 
Entré: 95 kr. Under 18 år gratis.

Åbningstider: 
August til oktober:  
Tirsdag-søndag 10-17. 
November til december:  
Tirsdag-søndag 10-16.  

Davids Samling 

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

Museet består af tre permanente 
samlinger, som alle oprindeligt 
stammer fra museets grundlægger, 
C.L. Davids tid: Den islamiske, den 
ældre europæiske og den nyere 
danske samling. Hvert år vises 1-2 
særudstillinger med relation til 
samlingsområdet, herunder foto-
udstillinger og udstillinger af mere 
nutidig karakter. Hovedsamlingen 
er den islamiske, som dækker kunst 
fra Muhammads tid til midten af 
det 19. århundrede fra Spanien 
i vest til Indien i øst. Hver sæson 
tilbydes – foruden gratis omvis-
ninger for voksne og aktiviteter i 
vinter- og efterårsferien for børn 
– en række foredrag og arrange-
menter i Davids Bazar, museets 
live kulturprogram. Davids Samling 
er et privat museum, og der er 
gratis adgang til alle udstillinger 
og aktiviteter, bortset fra Davids 
Bazar og bestilling af private 
omvisninger. Museets skoletjeneste 

tilbyder gratis undervisning på alle 
hverdage til elever fra 5. klasse og 
opefter, herunder gymnasiet, VUC 
og højere læreanstalter, på dansk 
eller engelsk.
 
Entré: 
Gratis. 

Åbningstider:  
Tirsdag-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 tobaksfabrikan-
ten og kunstsamleren Heinrich 
Hirschsprung og hans hustru 
Pauline, åbnede i 1911. Samlingen 
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. Eckers-
berg, 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.  
I løbet af året kan museets gæster 
opleve udstillinger centreret om-
kring bl.a. Vilhelm Hammershøi og 
Anna Syberg.

Entré: 
Voksne: 95 kr. 
Under 18 år: Gratis.
 
Åbningstider: 
Onsdag-søndag: 11-16.
Mandag-tirsdag: Lukket.
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 stemningsful-
de sale eller en forfriskning med 
havneudsigt i caféen, er Den Sorte 
Diamant et besøg værd. I 2021 
danner det prisvindende vartegn 
tegnet af aarhusianske Schmidt 
Hammer Lassen Architects ramme 
for en række udstillinger om foto-
kunst: Til sommer åbner en særud-
stilling med den aktuelle fotograf 
Trine Søndergaards sensitive og 
stilrene fotografier, og til efteråret 
åbner en ny permanent udstilling 
om fotografiets historie: “Kameraet 
og os”. Oplev også de mest betyd-
ningsfulde bøger fra et af verdens 
største biblioteker i den nye Skat-
teudstilling. Tjek hjemmesiden for 
aktuelle koncerter, litteratur-events 
og talks. Når du er mæt af indtryk, 
kan du købe unikke gaver med 
motiver fra samlingerne i butikken 



        45

eller besøge Københavns bedst 
bevarede grønne hemmelighed: 
Den mere end 100 år gamle frodige 
bibliotekshave. 

Entré: 
Gratis.  
Entré til udstillinger – se website. 
 
Åbningstider:  
Åbent mandag til lørdag. 
For aktuelle tider, se website.  

Det Nationalhistoriske  
Museum på  
Frederiksborg Slot  

Frederiksborg Slot 10  
3400 Hillerød  
48 26 04 39  
www.dnm.dk 

           

Det Nationalhistoriske Museum 
fortæller mere end 500 års 
danmarkshistorie gennem en rig 
samling af portrætter, historiema-
lerier, interiører og samtidskunst. 
Historien understøttes af de 
historiske omgivelser på Nordens 
største renæssanceanlæg, Frede-
riksborg Slot, bygget af Christian 
4. i starten af 1600-tallet. Indtil 
den katastrofale brand i 1859 var 
slottet gennem århundreder flere 
gange blandt de danske kongers 

foretrukne residenser. Siden 1878 
har Frederiksborg Slot huset Det 
Nationalhistoriske Museum, der 
også er Danmarks nationale por-
trætgalleri. Med portrætgalleriet 
introducerer museet besøgende 
til personer, der har sat deres 
præg på landets historie, og de 
monumentale historiemalerier 
fortæller om historiske begiven-
heder fra middelalderen til det 
21. århundrede. Den permanente 
samling er udstillet i Frederiksborgs 
imponerende pragtrum og stuer, 
og derudover kan man på museet 
opleve skiftende særudstillinger, 
der sætter perspektiv på dan-
markshistorien og portrætgenren.  
I skoleferier arranger museet 
særlige aktiviteter for børn. Se det 
aktuelle udstillings- og aktivitets-
program på dnm.dk.

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 
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. 
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Entré: 
Gratis. 
 
Åbningstider:  
Mandag-torsdag: 11-16.
Fredag-søndag: 12-16.
Bemærk: kan være lukket pga. 
kirkelige handlinger. 

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 enestående bygninger, der 
er blevet flyttet og genopført i idyl-
liske naturomgivelser. På Frilands-
museet træder du ind i en anden 
verden, hvor du bliver transporteret 
flere århundreder tilbage i tiden. 
Her kan du slentre på grusvejen og 
besøge fuldt møblerede hjem, der 

har tilhørt folk fra fortiden, såsom 
bonden, den velhavende møller, 
landsbyens væver eller beboerne 
på fattiggården. 
Museets sæson starter med 
påske og slutter med tre magiske 
juleweekender i december. I løbet 
af sæsonen fyldes museets smukke 
rammer med alt fra den finurlige 
Frøsnapperfestival til hyggelige 
Havedage. 

Entré: 
Voksne: 85-105 kr. 
Under 18 år: Gratis.
 
Åbningstider: 
Fra den 1. april:
Tirsdag-søndag: 10-16.
Mandag: Lukket.  

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 Kommu-
ne – en samlet fortælling fra både 
Farum og Værløse. Gården daterer 
tilbage til slutningen af 1700-tallet 

og har fungeret som museum siden 
1960’erne. Her er både en perma-
nent og skiftende særudstillinger.

Åbningstider: 
Tirs-fre: 11-16.  
Søn: 13-16.  

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

   

Børnevenlig

Den gamle købmandsbutik Cor-
nelen 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 at bestille rundvisning 
i hjemmet. På udvalgte søndage 
er der fyldt op i butikken og kan 
købes gammeldags slik og legetøj 
såsom kandis, bismarcksklumper, 
hinkesten, påklædningsdukker, 
træ- og bliklegetøj. Se åbnings-
tider på museets hjemmeside.
 
Åbningstider: 
Se website.  
 
Immigrantmuseet 
Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 
3520 Farum  
+45 72 35 61 00 
 
      

Børnevenlig 

Immigrantmuseet ligger midt i 
Farum Kulturhus og er det eneste 
statsanerkendte museum, der for-
tæller 500 års indvandringshisto-
rie. Museet består af en permanent 
udstilling og en særudstilling. Her 
sættes det højaktuelle emne mi-
gration i historisk perspektiv med 
mennesket og deres personlige 
fortællinger i centrum. 
 
Åbningstider: 
Tirs-lør: 10-16. 
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K
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.  

Kunsthal Charlottenborg 

Kongens Nytorv 1, 1050 København
+45 33 74 46 39
www.kunsthalcharlottenborg.dk

      

Kunsthal Charlottenborg er et 
af de største og smukkeste ud-
stillingssteder for samtidskunst i 
Nordeuropa. Kunsthallen præsen-
terer et ambitiøst udstillingspro-
gram med internationalt udsyn, 
der omfatter kunst af såvel talenter 
som etablerede stjerner fra både 
ind- og udland. Det toneangivende 
udstillingsprogram suppleres med 
en lang række aktiviteter som artist 
talks, performances, koncerter og 
filmvisninger.

Entré:
Voksne: 90 kr.
Under 15 år: Gratis.
Studerende: 50 kr. 
Onsdag efter kl. 17: Gratis.

Åbningstider:
Tirsdag-fredag: 12-20.
Lørdag-søndag: 11-17. 

Københavns Museum 

Stormgade 18 1555 København V  
21 17 15 78  
www.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 vikinge-
tiden og pest, brande og bombar-
dementer til nutidens Christiania. 
Et besøg på det nye Københavns 
Museum er som en vandring gen-
nem 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 
som den kæmpestore nøgle til 
Vesterport og et skelet af en kriger 
fra middelalderen. Interaktive 
installationer, lyde og film bringer 
dig tæt på historien. Rund besøget 
af i butikken og slap af i caféen. 
Intet museum om byen uden en 
bymodel: Et absolut highlight er 
den nye store, interaktive model 
af byen med panorama. Indtil 14. 
november kan du opleve særud-
stillingen “Byen på tegnebordet – 
Drawing a City”.
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Entré:  
Voksne: 90 kr. 
Under 18 år: Gratis.
 
Åbningstider: 
Hver dag: 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 panoramaud-
sigt 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 rhododendron og 

vild natur. Louisiana er samtidig  
et levende kulturhus med aften-
åbent og et rigt udbud af aktivite-
ter for både børn og voksne samt 
cafe og butik.

Troels Wörsel
Til 4. juli 2021

Arthur Jafa
Til 1. august 2021

MOR!
6. april-29. august 2021

Mamma Andersson
17. juni-10. oktober 2021

Mika Rottenberg
7. oktober 2021-6. februar 2022

Pia Arke
15. juli 2021-2. januar 2022

Jens Adolf Jerichau
30. oktober 2021-6. marts 2022

Entré: 
Voksne: 130 kr.
Studerende: 115 kr.
Under 18 år: Gratis.
Klubmedlem: Gratis.

Åbningstider: 
Tirsdag-fredag: 11-22.
Lørdag, søndag og helligdage: 
11-18.
Mandag: Lukket. 

M
 

Malmö Konsthall  
S:t Johannesgatan 7, SE-205 80 
Malmö - (Station Triangeln)  
040-34 60 00 
www.malmokonsthall.se

          
 
Børnevenlig 

Malmö Konsthall er et af Nor-
dens største udstillingssteder 

for samtidskunst og har flere 
internatio nale udstillinger hvert år. 
Kunsthallen, som ligger lige ved 
togstationen Trianglen blot 30 
minutter fra København, tiltrækker 
årligt 180.000 besøgende med 
sine udstillinger, arkitektur og sit 
brede eventprogram med litteratur, 
film og debat. Malmö Konsthall 
har altid gratis entré.

Ceija Stojka, 30.1-23.5
Roma-kunstneren Ceija Stojka 
(1933–2013) kom til Auschwitz 
som ti-årig og overlevede tre 
koncentrationslejre. Fyrre år senere 
valgte hun som en af de første 
romaer nogensinde at vidne om 
sine oplevelser.

Sun & Sea, 2.11-14.11
Den kritikerroste klimaopera ’Sun 
& Sea’ tager livtag med tunge og 
akutte spørgsmål om bæredygtig-
hed og økologi, om trætte kroppe 
og en træt planet. ’Sun & Sea’ 
vandt Gulddløven ved Venedig-
biennalen i 2019.

José Leonilson, Leonilson –  
Drawn: 1975-1993, 19.6-10.10
Brasilianske José Leonilsons (1957-
1993) første store retrospektive 
udstilling i Europa bliver vist i 
Malmö Konsthall i anledning af 
Copenhagen World Pride 2021.
 
Entré: 
Gratis. 
 
Åbningstider: 
Mandag-søndag: 11–17.  
Onsdag: 11-21.  
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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. Besøg det tidligere Kgl. 
Kirurgiske Akademi fra 1787 og 
bliv klogere på, hvordan kroppen 
er blevet forstået og behandlet 
før og nu. I foråret åbner Medi-
cinsk Museion en ny udstilling 
om Corona. Med fokus på både 
historiske og nyindsamlede gen-
stande giver udstillingen et indblik 
i, hvordan Covid-19 skriver sig ind 
i epidemihistorien, og hvordan en 
ny virus, behandling og opsporing 
har kendetegnet det forgangne år. 
Herudover byder museet på Det 
indsamlede menneske, som kom-
mer tæt på skeletter, organer, celler 
og DNA. Mind the Gut udforsker 
forunderlige forbindelser mellem 
menneskets sind og krop. I efter-
året står Medicinsk Museion bag 
særudstillingen Verden er i dig, der 
åbner på Kunsthal Charlottenborg. 
Udstillingen udforsker, hvordan 
verden omkring os påvirker vores 
kroppe – fra de mikroskopiske 
bakterier, der lever i og på os til det 
planetariske system, der styrer vo-
res døgnrytme. 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/malmo/en
 

     

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:  
Se hjemmeside for information. 
 
Åbningstider:  
Tirsdag-onsdag: 11-17.
Torsdag: 11-19.
Fredag-søndag: 11-17.
Mandag: Lukket.  
 
Mosede Fort –  
Danmark 1914-18  

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

    

Børnevenlig

Da krudtrøgen lettede, var Europa 
gennemgribende forandret. Begi-
venhederne fra 1914 til 1918 overgik 
fantasien og var for alle et mentalt 
granatchok. På Mosede Fort bliver 
du ført tilbage til brydningstiden 
1914-1918, hvor 1. Verdenskrig raser 
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rundt om Danmark. Gå på opda-
gelse i de mange overraskende 
historier i udstillingen “På kanten 
af krig” og bliv suget 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 du blive klogere på en 
dramatisk periode i Danmarkshi-
storien, som ændrede danskernes 
liv for altid. På alle åbningsdage 
har du mulighed for at gå med på 
en rundvisning, hvor museets guide 
fortæller om de skelsættende år. 
Book på forhånd billetter på mose-
defort.dk. Museet på Mosede Fort 
ligger i et naturskønt område med 
græsklædte volde og med udsigt 
over Køge Bugt og med hyggelige 
restauranter i området. 
 
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 Ruders-
dal-egnens historie i både lokalt 
og internationalt perspektiv. Ly-
stejendommen 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 udstil-
ling fortæller Rudersdal-egnens 
historie fra middelalderens land-
bosamfund til nutidens idylliske 
forstad. Et hovedtema er samspil-
let 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. 
Studerende: 20 kr. 
Pensionister: 20 kr.
Under 18 år: Gratis. 

Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 11-16.
Mandag: Lukket.  

Munkeruphus  

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

       

Børnevenlig

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 
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!

1. maj – 8. aug.
“Huse er den mest udbredte form 
for monumenter” – Oplev den 
første soloudstilling af Bjørn Nør-
gaard med fokus på hans arkitek-
toniske arbejder igennem tiden.

21. aug. – 31. okt. 
“Flags of Freedom” – Soloudstilling 
med Mette Winckelmann, som 
først vises i Paris og siden på 
Munkeruphus.
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Entré: 
Voksne: 70 kr. 
Pensionister (65+): 50 kr. 
Studerende: 40 kr. 
Under 18 år: Gratis. 
Det er gratis at besøge have og 
park.

Åbningstider: 
Munkeruphus har åbent fra  
1. marts til 1. november 2021.
Se hjemmesiden for åbningstider. 
 

N
 

Nationalmuseet 

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

        

Børnevenlig 

På Nationalmuseet får du hele 
Danmarks historie. Mød de første 
mennesker, som jagede oldtidens 
urokser. Solens folk, der byggede 
himmelhøje grave. Vikingerne, 
som tæmmede havet og tog 
på togter i de fjerneste egne af 
verden. Arbejderne, der byggede 
velfærdsstaten op og de frigjorte, 

som satte lysterne fri. Få historien 
om Danmark fra istidens afslutning 
til nutidens samfund og se nogle af 
verdens mest dyrebare kulturskatte 
på landets største kulturhistoriske 
museum. I Børnenes Museum, 
museets indendørs historielege-
plads, kommer familiens yngste 
tæt på forskellige tidsaldre og 
kulturer. Sid på skolebænken i en 
skolestue fra oldemors tid, tag på 
opdagelsesrejse i vikingeskibet, rør 
i gryderne i middelalderborgens 
køkken eller mærk på stofferne i 
bazaren fra Pakistan. Følg også 
med i Nationalmuseets aktuelle 
arrangementer. Spil banko efter 
museets lukketid, quiz dig gennem 
danmarkshistorien, kom til debat 
og foredrag eller tag med på en 
rundvisning.
Tag med vikingerne på togt i årets 
spektakulære særudstilling på 
Nationalmuseet. Sammen med 
Bjørn Jernside og den erfarne 
krigerviking Hasting sætter vi sejl 
mod Middelhavets fjerne og mys-
tiske kyster. Som deltager i togtet 
skal du vinde hæder og rigdomme, 
men også skabe magtfulde fjender 
i dødsrejsen mod ukendt farvand. 
Imponerende guldskatte, sværd 
og smykker samt verdens største 
vikingeskib sætter rammen om 
fortællingen om vikingerne, som 
den aldrig er blevet fortalt før. 
 Udstillingen åbner 25. juni 2021.

Entré: 
Voksne: 100 kr. 
Familiebillet (1 barn + 1 voksen): 
90 kr. 
Under 18 år: Gratis.
Grupper (mere end 10 personer): 
90 kr. pr. person.

Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 10-17.
Torsdag: 10-20.
Mandag: Lukket.  

Nordatlantens Brygge  

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

      

Børnevenlig
 
Oplev kunst og kultur fra Færøerne, 
Grønland og Island – i hjertet af 
København. Årets hovedattraktion 
er den storslåede installation Ner-
vescape IX af den verdenskendte 
islandske kunstner Shoplifter (aka 
Hrafnhildur Arnardóttir).

Nervescape IX
Installationen er fremstillet udeluk-
kende af farverigt syntetisk hår, der 
hænger fra loft til gulv i detaljerede 
konfigurationer. Værket er delvis 
inspireret af Shoplifters interesse 
for neurovidenskab og hjerneforsk-
ning. De sammenfiltrede bundter 
af hår ligner nervecellernes orga-
niske struktur. Men samtidig ønsker 
kunstneren at påvirke os i en mere 
direkte forstand, idet hun mener,  
at stærke farver udløser serotonin  
i hjernen, så vi bliver lykkelige.

Samtidskunst og kultur 
Årets program byder også på 
foredrag, koncerter, filmfestival, 
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litteraturaftener og strikkeevents, 
og flere udstillinger. Besøg også 
caféen og gavebutikken i pak-
huset, der danner en unik ramme 
om nutidens kunst og kultur fra 
Nordatlanten.

Entré: 
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.dk 
 

     

Børnevenlig

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 
kunst i verdensklasse, arkitektur og 
fascinerende historie. Vinterhavens 
palmer og beroligende atmosfære 

danner ramme for 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 Jacobsen, og hans vision om 
at skabe et hus med levende kunst 
til det levende folk lever i bedste 
velgående.
 
Entré: 
Voksne: 115 kr. 
Under 27 og studerende: 85 kr.
Under 18 år: Gratis.
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 

Museet beskriver politiets 
spændende og begivenhedsrige 
historie fra dets opståen frem til 

vore dage. Museet giver også et 
indtryk af politiets håndtering af 
forskellige former for kriminalitet 
fra bondefangeri, forfalskninger, 
tyveri til drab. På museet har du en 
enestående mulighed for at stifte 
bekendtskab med samfundets 
skyggeside. Her er historier om de 
skæve eksistenser, der nemt bliver 
væk i historiebøgerne, men som 
ikke desto mindre har været synlige 
i gadebilledet og optaget pladsen  
i politiets protokoller.

Entré: 
Voksne: 50 kr. 
Under 18 år: Gratis.
 
Åbningstider: 
Tirsdag, torsdag, lørdag og søn-
dag: 11-16.  
 

R
Rigsarkivet 

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

            

Rigsarkivet dokumenterer Dan-
marks historie. Her finder du de 
originale kilder til det danske 
samfunds udvikling og mere end 
900 års danmarkshistorie. Find 
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den manglende brik i dit familie-
puslespil og få gratis vejledning 
på vores læsesal. Du kan starte 
søgningen inden dit besøg på 
www.sa.dk.

Entré: 
Gratis. 
 
Åbningstider: 
Se åbningstider på www.sa.dk.  

Rosenborg

Øster Voldgade 4A, 
1350 København K.
+45 33 15 32 86
www.kongernessamling.dk

     

Børnevenlig

Midt i Kongens Have vogter 
Livgarden over hele Danmarks 
skatkammer. Slottet er opført af 

Christian 4. for over 400 år siden 
og har gennem tiden gemt på 
danske konger og dronningers 
mest dyrebare skatte, blandt andet 
kronjuvelerne, som den dag i dag 
stadig tages i brug af H.M. Dron-
ningen. Se blandt andet Christian 
4.s blodplettede klæder, fordyb dig 
i historierne om kongelige kærlig-
hedsaffærer og gå på opdagelse i 
kælderen efter vilde våben og den 
gamle Rosenborg-vin. Besøg Rid-
dersalen, der har udsigt over indre 
København og oplev de 12 store 
gobeliner, glaskabinettet og tre 
løver af sølv, der stadig bruges til 
kongelige begravelser. Er det dan-
ske vejr passende, kan du gå en tur 
rundt om slottet, der gemmer på 
spændende arkitektoniske detaljer 
og skulpturer. Sæt dig på en bænk i 
Rosenhaven på bagsiden af slottet 
og følg med i dagens øvelser hos 
Livgardens kaserne. Slut dit besøg 
af i museumsbutikken, hvor du 
kan finde bøger, spil, souvenirs og 
meget mere.

Entré: 
Voksne: 120 kr. 
Studerende: 85 kr. 
Under 18 år: Gratis.

Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 11-16.
Mandag: Lukket.

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. 

Entré :
Se www.rudolphtegner.dk   

Åbningstider: 
15. april-31. maj: 
Tirsdag-søndag kl. 12-17.
Juni, juli og august: 11-18.
1. september-23. oktober: 
Tirsdag-søndag: 12-17.
Mandag: Lukket. 



54        kbhmuseer.dk

S

SMK – Statens Museum  
for Kunst 

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

           

Børnevenlig

SMK (Statens Museum for Kunst) 
er Danmarks nationalgalleri og 
landets største kunstmuseum. Her 
kan du opleve mere end 700 års 
dansk og international kunst – fra 
den tidlige renæssance til den 
nyeste samtidskunst. SMK rummer 
en skatkiste af mesterværker og 
kunstperler af nogle af historiens 
største kunstnere. Særligt sam-
lingen af dansk og nordisk kunst 
er helt enestående, ligesom sam-
lingen af fransk kunst er verdens-
berømt. Kunstsamlingen stammer 
fra de danske kongers private 
samlinger, men tilhører i dag den 
danske befolkning. SMK ligger i 
centrum af København omgivet af 
grønne, historiske parker og byder 

året rundt på store udstillinger, 
omvisninger, kreative værksteder 
og massevis af oplevelser for både 
børn og voksne.

Entré: 
Voksne: 120 kr.
En voksen + et barn: 100 kr. 
Under 27 år: 95 kr.
Under 18 år: Gratis. 

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

Storm P. Museet  

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. Her kan du 
opleve Storm P.s arbejdsværelse, 
farverige malerier, kendte tegnese-
rier og gakkede opfindelser. Storm 
P. var en personlighed, der kom til 
at tegne dansk humor og selvfor-
ståelse i det 20. århundrede. I sine 
talrige daglige striber skildrede 

han livet på en måde, så han blev 
en del af dansk identitet og kultur-
arv. 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. Indtil 19. 
september 2021 vises særudstillin-
gen “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:  
Voksne: 75 kr. 
Under 18 år: Gratis.

Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 11-17.
Lukket mandag.
Lukket enkelte uger i september.  
 

T
 

 
Thorvaldsens Museum  

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

  

Børnevenlig

Thorvaldsens Museum er Dan-
marks første offentlige museum. 
Det huser billedhugger Bertel 
Thorvaldsens kunst og samlinger. 
Her kan du nyde en helt unik 
arkitektonisk oplevelse, fordybe 
dig i Thorvaldsens skulpturer og 
besøge hans antiksamling og hans 
unikke samling af guldaldermale-
rier. Thorvaldsens Museum åbnede 
d. 18. september 1848 og var den 
første offentlige museumsbyg-
ning i Danmark. Den markante 
bygning blev opført for at udstille 
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Thorvaldsens omfattende livsværk 
af skulpturer. Huset rummer, ud 
over skulpturerne, også Thor-
valdsens antik- og malerisamling. 
Thorvaldsen var, ud over at være 
kunstner, også en passioneret 
samler. Museet udstiller på første 
sal hans omfattende samlinger af 
guldaldermalerier fra hans egen 
samtid og hans antiksamlinger  
af kunstværker og genstande fra 
den græske, romerske og ægyp-
tiske oldtid.

Entré: 
Entré: 90 kr. 
Onsdag: Gratis.

Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 10-17.
Mandag: Lukket.  

V
 

 
Vedbækfundene,  
Rudersdal Museer 

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

       

Børnevenlig 

Mød stenalderjægerne fra 
Vedbæk. I udstillingen kan du se 
enestående 7.000 år gamle grave 

fra Danmarks jægerstenalder. 
Gravene er udstillet sammen 
med jægerstenalderens dyre- og 
planteliv. Se flotte dyrescenerier 
med stenalderjægernes byttedyr 
til forskellige årstider og se, hvad 
de brugte dyrene til. Gå en tur 
gennem museets urskov og ud til 
bopladsen, hvor stenalderjægerne 
boede og begravede deres døde. 
Se graven med det for tidligt fødte 
barn, som blev gravlagt på en 
svanevinge ved siden af en ung 
kvinde. I en anden grav ligger en 
person dræbt med en spydspids i 
halsen. Mød den lille, spinkle kvin-
de, som blev gravlagt på kronhjor-
tegevir. Var hun bopladsens største 
kronhjortejæger? Kig også ned i 
graven til den store jæger. Han har 
et usædvanligt stort kranie. Han 
ligner Cro-Magnon folket, som 
levede for 35.000 år siden. Tag 
gerne børn og børnebørn med til 
en børnevenlig museumstur. 

Entré: 
Voksne: 40 kr. 
Studerende: 20 kr. 
Pensionister: 20 kr.
Under 18 år: Gratis.  

Åbningstider: 
Tirsdag-fredag: 12-16.
Lørdag-søndag: 12-17.
Mandag: Lukket.  

Vikingeskibsmuseet  
i Roskilde 

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

        

Børnevenlig 

Vikingeskibsmuseet ligger smukt 
ned til Roskilde Fjord og er et 
oplagt besøg for alle med bare lidt 
vikingeblod i årene. Museet viser 
udstillinger om vikinger, skibe og 
håndværk ude og inde. Året rundt 
har vi aktiviteter og rundvisninger 
tilpasset sæsonen. Tjek kalenderen 
for tider. I Vikingeskibshallen er de 
fem verdensberømte vikingeskibe 
udstillet og her kan hele familien gå 
ombord i store skibsmodeller i op-
levelsesudstillingen ’Stig ombord’.
Udendørs kan man besøge både-
værftet, hvor vi bygger skibe med 
de samme materialer, teknikker og 
værktøj, som vikingerne brugte for 
1000 år siden. Fra 1. maj til og med 
efterårsferien kan I gå ombord i 
vikingeskibe og deltage i aktivite-
ter, hvor I selv får mulighed for at 
afprøve fortidens teknikker. Spis Ny 
Nordisk Vikingemad i Café Knarr og 
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nyd en gåtur på museumshavnen, 
hvor traditionelle træbåde fra hele 
Norden og vikingeskibe ligger tæt.

I Røg og Brand
Særudstilling om de genfundne 
skibe fra Slaget i Femern Bælt, 
1644.
29. april 2021-1. marts 2022.

Oplev dansk, maritim kulturhi-
storie, der har ligget glemt på 
havbunden i århundreder. 
Særudstillingen “I Røg og Brand” 
vises i kølvandet på marinarkæo-
logernes fund af orlogsskibet DEL-
MENHORST, et af de tre forliste 
skibe i Slaget i Femern Bælt i 1644. 
Genstande ødelagt af eksplosion 
og brand, en imponerende skibs-
model og et levendegjort maleri af 
de dramatiske hændelser fortæller 
om begivenhederne før, under og 
efter søslaget – år for år, måned 
for måned, dag for dag og time 
for time. 

Entré: 
Voksne, sommerperiode: 150 kr.
Voksne, vinterperiode: 115 kr. 
Under 18 år: Gratis.
 
Åbningstider: 
1. maj-24. oktober: 10-17.
Øvrige dage: 10-16. 
 

VILLUM Window  
Collection 

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

 

VILLUM Window Collection doku-
menterer og formidler vinduets 
historie og dets betydning for 
menneskers adgang til lys, luft og 
udsyn gennem en tredimensionel 
og sanselig udstilling. Samlingen 
rummer cirka 300 historiske vin-
duer fra 1600-tallet og frem til i dag. 
I 2021 er udstillingens eksisterende 
tidstunnel blevet udvidet og 
viser nu udviklingen fra det første 
eksem pel på et vindue, jernalde-
rens lyrehul, til nutidens intelligente 
og klimavenlige vinduer. Tidstun-
nellen tilbyder de besøgende en 
fysisk og visuel tur ned igennem de 
stilistiske perioder, hvor lyset kan 
opleves gennem historiske vinduer. 
Glasset er en vigtig del af vinduet. 
Derfor rummer museet også en 
udstilling om glassets historiske 
fremstillingsmetoder, eksempler  
på glas med særlige funktioner  
og meget mere.

Entré: 
Gratis. 

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

W
Wanås Konst Skulpturpark

289 90 Knislinge 
+46 44 253 15 68
www.wanaskonst.se

         

Børnevenlig

Oplev kunst udenfor i den interna-
tionale skulpturpark Wanås Kunst 
– en udflugt for hele familien. Den 
naturskønne skulpturpark breder 
sig ud over 40 hektar i den skånske 
bøgeskov og kan udforskes til fods. 
Parken har særudstillinger med 
 Marit Rogland, Isabel & Alfredo 
Aquilizan, Martin Jacobsen m.fl. og 
livearrangementer med koreogra-
ferne Rachel Tess, i samarbejde med 
Peter Linde Busk, og Frédéric Gies. 
Oplev også den unikke permanente 
samling med mere end 70 sted-
specifikke kunstværker i landskabet 
af Nathalie Djurberg & Hans Berg, 
 Antony Gormley, Ann Hamilton, Jeppe 
Hein, Jenny Holzer, Maya Lin, Yoko 
Ono, Ann-Sofi Sidén, Robert Wilson 
m.fl. På Wanås finder du også et 
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slot fra 1500-tallet, et økologisk 
landbrug, en butik med kunsthånd-
værk og design, en økologisk café, 
en historisk udstilling og den maje-
stætiske eg, Snapphaneeken. En 
god middag og en overnatning kan 
du få på Wanås Restaurant Hotel. 
Wanås er et helt særligt udflugtsmål 
blot 1,5 time fra København.

Entré: 
Voksne: 150 SEK. 
Under 18 år: Gratis. 

Åbningstider: 
Skulpturparken alle dage: 10-17.
Kunsthal, butik, deli og café: åben 
marts-november. 
Se åbningstider på hjemmesiden.

Willumsens Museum  

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

        

Børnevenlig

Velkommen til Willumsens Muse-
um. En farvemættet kunstpause 
med moderne arkitektur som ram-
me. 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 2021 har Willumsens 
Museum, foruden samlingsudstil-
lingen “Willumsens Verden” med 
Willumsens egne hovedværker, to 
særudstillinger på programmet. 
Cecilia Westerbergs “Alkymistens 
Laboratorium” er en kunstnerisk 
sanseudstilling for børn og voksne, 
der sætter farver i spil og udfordrer 
fantasien. Vises til 22/8 2021. 
Fra 4/9 2021 er det den norske 
ekspressionist Edvard Munch, der 
kommer i fokus. I udstillingen “Det 
eksperimentelle jeg – Munch og 
fotografiet.” vises reproduktioner 
af originalfotos, en film optaget af 
Munch samt original grafik. Ud-
stillingen perspektiveres gennem 
et udvalg af J.F. Willumsens egne 
fotografier.
Hold øje med vores hjemmeside! 
Vi opdaterer løbende programmet 
med blandt andet talks, works-
hops, familiesøndage, koncerter, 
omvisninger, mød-kunstneren-ar-
rangementer, tegnehold for voksne 
og meget andet.

Entré: 
Voksne: 70 kr.
Under 18 år: Gratis.

Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 10-17.
Mandag: Lukket.
Første onsdag i måneden: 10-20.  
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Tag et kig under overfladen og oplev dyrelivet i verdens have  
og floder på Nordeuropas største akvarium, Den Blå Planet. 
© Daniel Rasmussen/Den Blå Planet 
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Sjælland

1. Helsingør
 
Danmarks Tekniske Museum  
 
Kronborg Slot 
 
2. Dronningmølle 

Rudolph Tegners Museum

Munkeruphus  

3. Humlebæk

Louisiana Museum of Modern Art 
 
4. Hillerød
 
Det Nationalhistoriske Museum 
på Frederiksborg Slot    
 
5. Holte
 
Mothsgården  
(Rudersdal Museer) 
 
Vedbækfundene
(Rudersdal Museer)  

6. Greve
 
Mosede Fort, Danmark 1914-18 

7. Roskilde 
 
Vikingeskibsmuseet  
 
8. Frederikssund

Willumsens Museum 
 
9. Furesø

Mosegaarden  
(Furesø Museer)

Immigrantmuseet  
(Furesø Museer)

Cornelen  
(Furesø Museer) 
 
10. Søborg

VILLUM Window Collection

11. Lyngby 

Frilandsmuseet  

12. Brorfelde

Brorfelde Observatorium
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Sydsverige
 
 
13. Malmö Konsthall 
  
14. Moderna Museet Malmö 
 
15. Wanås Konst Skulpturpark 



10

1
7

4

8

6

3

12
11

5

9

2

1. Domkirkens Museum

2. Politimuseet 
 
3. Davids Samling 
 
4. Amalienborgmuseet
 
5. Den Hirschsprungske Samling

6. Medicinsk Museion  

7. Nordatlantens Brygge

8. Kunsthal Charlottenborg

9. SMK – Statens  Museum  
for Kunst

10. Bank- og Sparekassemuseet

11. Arbejdermuseet 

12. Rosenborg

København
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Kulturkvarteret i København 
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1. Thorvaldsens Museum

2. Rigsarkivet

3. Den Sorte Diamant –  
Det Kgl. Bibliotek

4. Ny Carlsberg Glyptotek

5. Dansk Arkitektur Center (DAC)

6. Nationalmuseet

7. Københavns Museum 



1. Cisternerne

2. Storm P. Museet

3. Bakkehuset

1

2

3

Frederiksberg
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Ny særudstilling på vej ... 

www.davidmus.dk
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,

DET NATIONALHISTORISKE MUSEUM
Oplev mere end 500 års danmarkshistorie fortalt gennem historiemalerier, periodeinteriører,  

kunst og portrætter i Danmarks nationale portrætgalleri på Frederiksborg Slot. 

Se alle aktuelle udstillinger på dnm.dk

Åbningstider: November-marts 11-15, april-oktober 10-17

ALLE SÆ
RUDSTIL

LIN
GER 

FORLÆ
NGET




