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IN
TR

O
Bliv bjergtaget og beriget af kunst i verdensklasse, udforsk 
banebrydende arkitektur eller bliv klogere på vores historie. 
Kunst- og kulturscenen bugner af overvældende, overraskende 
og opslugende oplevelser. Museerne er åbne, og de rummer 
det hele – uanset om du er til heldagsture og flere timers total 
fordybelse eller bare har brug for et hurtigt kunst-fix.

CURATOR er din guide til kulturoplevelser i København og 
omegn. Læs med, når vi i dette nummer guider til Dronningens 
København i anledning af regentjubilæet, når sangerinden Oh 
Land fortæller om sit livslange forhold til kunsten og kulturen, 
eller når forfatter Victor Boy Lindholm anbefaler alt fra ople-
velser på bonede museumsgulve til brune bodegaer.

Tag med os på en sviptur til naturskønne og særprægede mu-
seer uden for Hovedstaden, cruise mellem kulturoplevelser 
langs Københavns kanaler, eller tag ungerne i hånden og drag 
på sjove og fantastiske dannelsesrejser sammen.

Uanset om du er garvet museumsgæst, leger turist i egen by  eller 
er på udkig efter ny inspiration til det pulserende kulturliv, 
 viser CURATOR dig vej gennem junglen af museer i Køben-
havn og omegn.

God læselyst og rigtig god fornøjelse!

– Museer i København og Omegn
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Immigrantmuseet © Mikkel Arnfred.

Engel Sct. Petri  © Mikkel Arnfred.
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Vi har alle set gruopvækkende reportager om druknede 
flygtninge i gummibåde, flygtende syrere på vej op ad 
motorvejen og de afghanere, der opholdt sig i Kabuls 
lufthavn i håbet om at kunne komme ud af Afghanistan, 
inden Taleban overtog magten.

Migration er et evigt aktuelt emne men på ingen måde nyt. 
Immigrantmuseet i Farum rummer fortællinger om 500 års 
migrationshistorie. 

Spor i historien
Nogle blev inviteret, andre har selv fundet vej. De blev 
afvist, tolereret, tålt eller modtaget med åbne arme.  
Men alle har de sat spor i historien. 

Historierne om indvandringen til Danmark er en mosaik  
af personlige skæbner og historiske begivenheder. Sådan 
var det dengang hollænderne kom til Amager, polakkerne 
til Lolland og bådflygtningene til Danmark. Sådan er det 
også i dag, når syriske flygtninge eller evakuerede 
afghanere kommer hertil.

Events, dialogmøder og foredrag
Foruden at fortælle migranternes historier har 
Immigrantmuseet en lang række arrangementer i løbet  
af året. Fra dialogmøder med udlændingeordførere og 
debatmøder og foredrag om aktuelle emner til efter-
middage, hvor kvinder på tværs af kulturer kan mødes  
om en fælles interesse for håndarbejde.

Se arrangementer på immigrantmuseet.dk eller på  
museets sociale medier.

Stavnsholtvej 3, 3520 Farum
Tlf. 7235 6100
Åben tirsdag til lørdag 10–16
Fri entré

@Immigrantmuseet

Immigrantmuseet

Flugt og indvandring
– aktuelt, men langt fra nyt
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Kulturoplevelser   
i vandspejlet 

Tilbring en dag i fordybelse langs vandet, når vi guider til en kunst-odyssé med havudsigt 
i en del af storbyen uden sidestykke. Københavns Havn og Refshaleøen er fyldt med store 
kulturoplevelser! Start i Indre By, følg havnekajen og tag på øhop mellem arkitektur, 
moderne installationskunst og samtidskunst. Turen går fra Dansk Arkitektur Center, 
forbi Island, Grønland og Færøerne og helt ud til den rå kant af København, hvor kun-
sten lever side om side med streetfood, containere og klatrevægge. Hop på cyklen eller tag 
havnebussen, der sejler mellem de forskellige steder.   

Dansk Arkitektur Center (DAC) 
Inde bag BLOXs flaskegrønne glasklodser ved 
Langebro ligger Dansk Arkitektur Center. Et hus dedi-
keret til det, der skaber rammerne for vores liv: arkitek-
tur og design. Start dagen på deres tagterrasse, hvor 
caféen ud over kaffe serverer et spektakulært udsyn 
over Københavns havn. Kast dig så over en af årets 
mange spændende udstillinger eller events som eksem-
pelvis ‘Kvinder’, der både udfolder ufortalte historier 
om kvinders rolle i arkitekturen og stiller skarpt på 
toneangivende, kvindelige arkitekter. Kig også forbi 
DAC Design Shop, hvor du kan finde alt fra smukke 
coffee table-bøger til smykker og ure i knivskarpt 
dansk design.

www.dac.dk

Det Kongelige Bibliotek – Den Sorte Diamant 
Et stenkast fra DAC ligger den Den Sorte Diamant og 
funkler ved vandet. Det Kongelige Bibliotek, som har 
til huse i den imponerende bygning, danner ramme 
om foredrag, debatter, koncerter og udstillinger. 
Fotografiet er i centrum i Diamantens kommende 
udstillinger – blandt andet i dette års store særudstil-
ling, der formidler surrealistiske fotografier og den 
fascinerende historie om modellen, krigskorresponden-
ten og Vogue-fotografen Lee Miller. I Paris bliver hun 
assistent for Man Ray og indlemmes i kunstnerkredsen 
af navnkundige modernister som Picasso og Dalí.   
Selv om hun ikke opnåede samme grad af berømmelse 
som sine mandlige kollegaer, var Miller ikke blot en 
muse, men en kunstner i egen ret med en helt særlig 
sans for at finde de surreelle detaljer i hverdagen og 
virkeligheden.

På Den Sorte Diamant kan du fra den 17. juni opleve, 
hvordan Miller bevæbnet med sit kamera skildrede 
2. Verdenskrig fra frontlinjen med sit signaturtwist 
af surrealisme.

www.kb.dk

Nordatlantens Brygge 
For enden af Inderhavnsbroen ligger Nordatlantens 
Brygge. Selve pakhuset og Den Grønlandske Handels 
Plads emmer af historie – i mere end 200 år var de 
centrum for samhandlen med Grønland, Færøerne 
og Island, hvorfra man fik skind, tørfisk og hvaltran.

I dag er det et kulturelt kraftcenter dedikeret til kunst 
og kultur fra Nordatlanten. Oplev kunstnermøder i 
årets udstillinger, blandt andet forårets ‘IMPORT / 
EKSPORT’ af Gudrun Hasle og Martin Brandt Hansen, 
der kredser om kulturmødet mellem Grønland og 
Danmark, eller ‘FLAG / ERFALASOQ’, hvor 13 skiftende 
kunstneres selvskabte flag hejses, og der hver uge vil 
vaje en ny fane på kajen. 

Nordatlantens Brygge er desuden nabo til det popu-
lære Broens Gadekøkken, der disker op med lækker 
streetfood langs kanalen.

www.nordatlantens.dk
 

Tekst   Rosa Lembcke og Tobias Bollerup Henriksen

GUIDE: HAVNEN/REFSHALEØEN

Nordatlantens Brygge © Torben Eskerod

Dansk Arkitektur Centers lækre designshop.
© Jeppe Sørensen.
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Copenhagen Contemporary 
Bevæg dig videre til Refshaleøen, hvor du finder et af 
Skandinaviens største udstillingssteder for samtids-
kunst, der favner både installation, performance og 
videoværker. Samspillet mellem de rå rammer og den 
moderne kunst, der får lov at udfolde sig i fuld skala i 
kunsthallens gigantiske, gamle B&W-svejsehaller, giver 
Copenhagen Contemporary en helt unik atmosfære.

Lad dine sanser overvælde, når du omsluttes af farver, 
lys og mørke i deres hidtil største udstilling, ‘Light & 
Space’. Her kan du opleve historiske og helt nye værker 
fra kunstbevægelsen af samme navn, når lys, farver, 
industrielle materialer og rum smelter sammen i udstil-
linger af nogle af vor tids mest spændende kunstnere 
fra den amerikanske lys- og installationskunst-
bevægelse – heriblandt Doug Wheeler og James Turrell. 

www.copenhagencontemporary.org

Refshaleøen  
Efter en lang dag med museumsbesøg må sulten melde 
sig. Hos det populære madmarked Reffen kan du 
smage på streetfood fra hele verden og nyde vandet 
og Refshaleøens pulserende liv ved bordene langs kajen.

Du kan også gøre de lokale kunsten efter og medbringe 
badetøj i sommermånederne til et dyp i havnen. Eller 
vinterbade i vinterhalvåret, hvor en kold dukkert følges 
op af en tur i sauna og naturvin hos La Banchina.

Husk en varm trøje til aftentimerne, og afslut din dag  
i kulturhavnen med at se solnedgangen over byen.

Museet rummer billedhugger Bertel Thorvaldsens skulpturer, 
imponerende samlinger af malerier og antikke genstande, 
som fortæller os om inspirationen for hans arbejde og hans 
position som guldalderkunstens ukronede konge.

Thorvaldsens Museum lyser op i gadebilledet med sin gule 
facade og unikke arkitektur, men indenfor venter også en 
eksplosion af farver og mønstre. Lofterne er dekoreret med 
smukke, fantasifulde motiver, og Thorvaldsens skulpturer 
møder modspil af museumsvæggenes stærke farver. 

Det sker i 2022
I år slår museet portene op til nye udstillinger og arrange-
menter. Glæd dig til at komme helt tæt på Thorvaldsens 
enestående samling af antikke smykkesten og signetringe i 

udstillingen ‘DYREBAR’, der vises fra 25. marts til 31. juli, 
eller vær med, når den verdensberømte irsk-amerikanske 
kunstner Sean Scully indtager museet i september med sin 
første, store udstilling i Danmark. Scully har skabt helt nye 
værker specielt til denne udstilling, og mødet mellem 
Scully og Thorvaldsen bliver en sanselig, æstetisk oplevelse, 
der bringer hele museet i spil.

Museet byder desuden på en række løbende aktiviteter 
som tegneworkshops, koncerter og rundvisninger.

Find info om åbningstider og billetpriser i museumsover-
sigten bagerst i magasinet eller på thorvaldsensmuseum.dk

På Slotsholmen i København finder du Thorvaldsens Museum – et farverigt,  
kulturhistorisk skatkammer og et åndehul af ro og inspiration midt i byens puls. 

Thorvaldsens Museum – 
skatkammeret på Slotsholmen

ADVERTORIAL

Kig op! 
Museet er fyldt med 
farverige loftsmalerier.
© Thorvaldsens  
Museum.

Solnedgang fra Reffen © Unsplash.

Doug Wheeler, ‘LC 71 NY DZ 13 DW’ (2013)  
© Doug Wheeler Courtesy David Zwirner ‘Light & Space’,  
Copenhagen Contemporary, 2021© David Stjernholm

Statuerne langs søndre korridor på første sal. 
© Thorvaldsens Museum.

GUIDE: HAVNEN/REFSHALEØEN
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Hun er opvokset med orgel og opera. Med ballet, musik, kunst og teater. Hun har stået 
på en scene, siden hun var 10 år og har indtaget både Danmark og udlandet med sin drøm-
mende electropop, eventyrlige kompositioner og farvestrålende fremtoning. Vi mødte 
sangerinde og komponist Oh Land på Thorvaldsens Museum til en snak om kunsten, 
kulturen og musikken.

“Jeg har altid syntes, at der var noget fascinerende  
over statuer. Der er noget lidt mumieagtigt og mytisk 
over dem, som om de blevet forhekset eller forstenet.”

Mens kulturlivet lå i dvale grundet decembers 
Coronarestriktioner, blev vi lukket eksklusivt ind på 
Thorvaldsens Museum med sangerinde, sangskriver 
og komponist Oh Land. Stilheden, statuernes stoiske 
ro og den enorme detaljerigdom i huset skaber en 
næsten andægtig stemning som i en kirke – fuldendt 
med Thorvaldsens enorme Kristus-skulptur, de smukt 
udsmykkede lofter og museets gård, hvor Bertel 
Thorvaldsen selv ligger begravet, forevigt omgivet af 
sin kunst. Thorvaldsens tempel. Der er en særlig magisk 
højtidelighed over det, som Oh Land også kender fra 
sine teenageår, hvor hun gik til tegning på museet. 

Når hun ikke står på scenen eller sidder bag klave-
ret som Oh Land, er hendes borgerlige navn Nanna 
Øland Fabricius. Hun slog igennem med det selvbetit-

Tekst    Rosa Lembcke
Foto    Longfei Wang
Location    Thorvaldsens Museum

Oh Land:
“For mig er kunst ikke et tilvalg – 

det er et udgangspunkt.” 
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lede album ‘Oh Land’ i 2011 og har siden turneret over 
hele verden, skrevet musik til både tv og teater samt 
coachet nye sangtalenter og strålet i bedste sendetid 
som dommer og mentor i programmerne X Factor og 
Voice Junior. Hun har opnået international succes og 
boede flere år i USA, før hun tog turen fra New York 
til Nørrebro, da hun blev mor for første gang. Nanna 
er oprindeligt fra Søborg men har et nært forhold til 
København. Det er her, hun har opfostret sine børn og 
har sat sine ben, siden hun som 10-årig kom ind på   
Det Kongelige Teaters balletskole. Hver dag tog hun 
selv bussen ind til Kongens Nytorv og hjem igen, og  
Det Kongelige Teater blev et centralt omdrejningspunkt 
i hendes liv allerede fra hun var helt lille. Her arbejdede 
hendes mor, Bodil Øland, også som operasanger. 
Hendes far, Bendt Fabricius, er også noget ved musik-
ken – han er komponist og organist. Kunsten, kulturen 
og musikken er altså kommet ind med modermælken  
og har været allestedsnærværende hele hendes liv.  

Det var et grundvilkår i hendes familie, og både en 
inspirerende og intimiderende kraft:

”Jeg havde aldrig turdet drømme om at blive 
musiker. Jeg havde en modstand mod at lære det, fordi 
jeg var omgivet af musikere. Det var let at tænke, at 
hvis ikke jeg startede med at spille suzuki-violin som 
4-årig, så var løbet kørt. Men så fandt jeg ud af, at der 
er mange måder at gøre det på, og hvis man finder sin 
egen måde, er der altid plads til det.”

Som barn og helt ung var det dog ikke musikken, 
men balletten, der var Nannas store passion. Efter 
at have danset sig til en rygskade som 18-årig måtte 
hun give afkald på en lovende fremtid som ballerina. 
Til gengæld blev de knuste balletdrømme katalysator 
for hendes musikkarriere. Og selv om Nanna har lagt 
tåspidsskoene på hylden, har hun ikke taget endegyl-
digt afsked med balletverdenen. Da vi møder hende,  
er hun netop blevet færdig med opsætningen af jule-
balletten ‘Snedronningen’ i Tivoli, hvor hun har kompo-
neret musik, og dronningen har designet kostumer  
og scenografi. 

Nanna kan finde inspiration og musik i ethvert 
øjeblik. Melodier kommer til hende næsten ubesværet, 
mens det kan være en udfordring at finde de helt rigtige 
ord. Hun sammenligner det at grave den rigtige tekst 
frem til en melodi med et arkæologisk arbejde, og selv 
om hun elsker at skrive sangtekster, er det anderledes 
intuitivt for hende at arbejde som komponist med rene, 
musikalske udtryk. 

Hun er æstetiker med stort Æ – som kunstner og 
menneske. Til dagens fotoshoot er hun iført en blå 
kittelkjole i denim, en lys skjorte med krave og blåter-
nede trompetbukser. Hendes hår, der gennem tiden har 
været farvet både sort, pastelblåt og candyfloss-pink 
er i dag helt naturligt gyldenblond, men stadig med det 
karakteristiske, ultrakorte pandehår. Hun bevæger sig 
roligt og sikkert foran kameraet og skifter glidende mel-
lem stærke blikke og sit store, hjertevarme smil. Vores 
fotograf knipser løs, mens de bevæger sig gennem 
museets umiskendeligt italienske farvepalette af okker-
gul, brændt sienna og ultramarinblå. Nanna læner sig 
op ad en tom sokkel foran en mosgrøn museumsvæg, 
næsten som var hun selv et levende kunstværk, der lige 
tager en kort pause fra piedestalen.

– Hvad betyder din visuelle identitet for dig som 
kunstner? 
”Min visuelle identitet og æstetik betyder sindssygt 
meget for mig som menneske, så derfor betyder det 
også noget for mig som kunstner. Jeg elsker smukke 

Nanna Øland Fabricius (f. 1985) er sanger, 
sangskriver og komponist under kunstnernav-
net Oh Land. Hun har boet i både New York 
og på Nørrebro, men er for nylig flyttet i hus 
med kæresten Adi Zukanovic og sine to børn, 
Svend og Ernst, nær Charlottenlund.

Hun har udgivet 5 albums, herunder debut-
pladen ‘Fauna’ (2008) og det seneste album 
‘Family Tree’ (2019).

Foruden egne musikudgivelser har hun blandt 
andet komponeret musik til Tivolis ballet-
forestillinger ‘Askepot’ og ‘Snedronningen’ 
- nyfortolkninger af de klassiske eventyr med 
scenografi og kostumer designet af dronnin-
gen.

I 2022 udgiver Oh Land igen musik i eget navn. 
Derudover arbejder hun på en kommende 
opera og er også aktuel som hovedrollen i op-
sætningen af Kurt Weill og Bertolt Brechts ‘De 
Syv Dødssynder’ på Operaen i København.

Blå bog

kunstner, er meget interesseret i museets dyrestatuer 
og ser længe på en stor, liggende løve. Nanna fortæller, 
at hun har taget sine børn med, fordi hun synes det er 
vigtigt at de oplever kunsten i øjenhøjde – og ikke som 
et intimiderende rum, der kun er for de voksne eller 
særligt indviede.

”Jeg elsker Thorvaldsens Museum, og da vi skulle 
lave shootet i dag, tænkte jeg straks “De skal med! Det 
skal de opleve!”. Generelt er det vigtigt for mig at tage 
dem med – også til steder, hvor de måske ville kede sig 
eller være for små. At vise dem den tillid til, at de kan få 

INTERVIEW

ting. Der må jeg bare erkende, at jeg er virkelig mate-
rialistisk.” Hun griner højt og hjerteligt. ”Jeg elsker ting, 
der er smukke at røre ved og kigge på. Uanset om det 
er en have, et par sko eller et dørhåndtag, der føles 
lækkert i hånden. Jeg er meget sanselig omkring mine 
omgivelser og har en kæmpe kærlighed til håndværk. 
Til noget, jeg kan mærke, at nogen har elsket.”

Mens Nanna får taget billeder, går hendes kæreste 
og børn på opdagelse blandt statuerne i museets 
mange farverige rum. De har ferie, og er kommet med 
hende på arbejde. Lille Svend, hvis far også er billed-
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en kæmpe oplevelse. For mig har det virkelig været en 
gave at blive slæbt med overalt som barn.”
Som barn nærede Nanna en granvoksen kærlighed 
til kunsten. Da hun gik i folkeskole, begyndte hun at 
 interessere sig for malerier og museer. Og mens de 
fleste af hendes jævnaldrende plastrede teenage-
værelset til med plakater af boybands, var hendes 
største ønske at se Claude Monets blomsterhave i 
Giverny med egne øjne.

”Det var virkelig min største drøm. Da jeg kom ind 
på balletskolen som 10-årig, skulle min klasse give mig 
en afskedsgave. Og så fik jeg en plakat med Monets 
åkander. Det var min idolplakat”, siger hun og smiler 
nostalgisk. 

I dag er Nannas yndlingskunstner Frida Kahlo, hvis 
personlige historie giver hende associationer til sit eget 
liv – hun kan spejle sig i Kahlos måde at bruge sig selv 
helt ublufærdigt i kunsten, også når livet gør ondt:

”Jeg kan genkende det, fra da jeg fik min rygskade. 
Jeg havde brug for at lægge mig selv over i noget 
andet, for at kunne være i mig selv. Jeg havde brug  
for at lægge mig selv over i musikken.”

– Er der nogle bestemte museumsoplevelser, der har 
gjort stort indtryk på dig?
Nanna tænker lidt, mens hun sorterer i den strøm af 
billeder og brudstykker af tankevækkende kunstud-
stillinger, der flimrer for hendes indre blik.

”Der er mange. Den bedste udstilling jeg har set 
i nyere tid, har nok været Tom Sachs på The Armory 
i New York. Han havde lavet sin egen meget per-
sonlige version af en rumrejse og bygget en kæmpe 
raket og rumudstyr. Kerry James Marshalls værker på 
Charlottenborg gjorde også stort indtryk på mig. 

INTERVIEW

Han er en fantastisk maler, og jeg elsker hans nær-
mest ikon-lignende billeder af hverdagssituationer i 
afro-amerikansk kultur.”

Hun tilføjer, at hun til sin kunstsamling ønsker sig en 
tegning af Erik A. Frandsen, hvis blomsterbilleder og 
spejlværker, hun har forelsket sig hovedkulds i.

Med et lukket museum som ramme for vores møde, 
er det svært ikke at komme til at tale om pandemiens 
betydning for kulturlivet og hvordan det har været at 
være musiker under corona.

”Det er hårdt at kulturen og kunsten betaler, som 
noget af det første. For de mennesker, hvor det betyder 
så meget, som det gør for mig, handler det jo ikke kun 
om kompensationer. Det handler om livskvalitet.  
For mig er kunst ikke et tilvalg – det er et udgangs-
punkt. Hvis ikke jeg tillægger det værdi eller prioriterer 
det i min hverdag, bliver jeg trist. Jeg bliver slukket, 
føler mig fattig. Jeg synes virkelig, at det giver en indre 
rigdom at være i kontakt med kunst og musik.”

Og på den måde har Nanna gjort Frida Kahlo kun-
sten efter. Hun har gjort smerten til noget smukt, da 
hun kanaliserede al sin kreative energi ind i musikken, 
da balletten ikke længere var en mulighed. Og da 
hun skrev sig ud af svære følelser forbundet med tab 
og livets uforudsigeligheder på pladen ‘Family Tree’ 
(2019). Nannas yndlingskunstværk er billedkunstner og 
eksmand Eske Kaths ‘Namazu-e’, der hænger hjemme 
i hendes stue; et maleri af en stor, sprællende fisk, der 
skaber kaos omkring sig, og som var på coveret på 
hendes første plade, ‘Fauna’ (2008). Værket minder 
hende om at være ydmyg over for fremtiden, fordi man 
aldrig ved, hvad den bringer. 

– Så der kan være skønhed i livets knubs?
”Det bliver der jo nødt til at være. I virkeligheden er det 
jo ren overlevelse. Men at der var én som Frida Kahlo, 
der stod alle de lidelser igennem og alligevel har fået 
skønhed ud af det, det har været inspirerende for mig. 
Og ikke mindst opmuntrende!” “Det er hårdt at kulturen og kunsten betaler,  

som noget af det første. For de mennesker, hvor 
det betyder så meget, som det gør for mig, 
 handler det jo ikke kun om kompensationer.  
Det handler om livskvalitet.”



16                17kbhmuseer.dk

Nanna beskriver kunstneriske oplevelser som balsam 
for sjælen. Og magien ligger blandt andet i kunstens 
uforudsigelighed: ”Der er et forudsigeligt regnskab i 
de fleste ting i livet – man ved nogenlunde, hvad man 
giver og hvad man får. Men i kunst, musik og teater ved 
du, aldrig rigtig, hvad du får. Og nogle gange får du 
noget, du ikke vidste, at du havde brug for.”

– Har du et yndlingsmuseum i København?
”Jeg har faktisk årskort til langt de fleste steder. Da jeg 
var på barsel, gik jeg bare på museum med barne-
vognen i stedet for at traske rundt udenfor, når det var 
koldt. Så gik jeg på Statens Museum for Kunst. Men 
jeg holder også meget af de mindre museer, hvor man 
er mere for sig selv, for eksempel Zoologisk Museum. 
Det er også et sted, jeg tit er taget hen med Svend. 
Jeg synes, det er fedt at bruge museerne på samme 
måder som man bruger en park”, siger hun. ”At det ikke 
nødvendigvis er en heldagstur, men et sted, man kan 
tage hen på en kortere tur, lige se sin yndlingsting og 
gå igen.”

Nanna bor nu i nærheden af Ordrupgaard, hvor hun 
allerede har været flere gange og set både Finn Juhls 
hus og skulpturhaven, hvor hende og sønnen Ernst 
under barslen har tilbragt langt flere timer, end de har 
på legepladsen.

Hendes næste museumsbesøg skal blandt andet gå 
til Willumsens Museum og Rudolph Tegners Museum 
& Statuepark – sidstnævnte også på grund af museets 
helt fantastiske akustik.

”Jeg vil i virkeligheden anbefale alle museer, man 
kommer forbi. Der er jo ikke nogen dårlige museer, 
som ikke har noget at byde på”, siger hun eftertænk-
somt. ”Museet er på en måde fantasiens kirke. Det er 
det sted, man kan gå hen, hvor fantasien bliver taget 
alvorligt.” 

“Jeg har faktisk årskort til langt de fleste steder. 
Da jeg var på barsel, gik jeg bare på museum 
med barnevognen i stedet for at traske rundt 
udenfor, når det var koldt.” 

INTERVIEW

“Museet er på en måde fantasiens kirke. Det er 
det sted, man kan gå hen, hvor fantasien bliver 
taget alvorligt.”
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Victor Boy Lindholm er digter, forfatter og journalist.  
Ud over anmelderroste digtsamlinger står han blandt 
andet bag essaybogen ‘STRÆK TIDEN - essays på 
cykel’, hvor han cykler Europa tyndt, mens han reflek-
terer over samtiden og historien, store politiske kriser, 
nære relationer og selve det at cykle. Han cykler gerne 
langt og rejser ad gemte, glemte veje og på tværs 
af landegrænser, men jernhesten er også hans faste 
transportmiddel i cykelbyen København:

”Jeg cykler så vidt muligt til alting. Det gør de fleste 
vel i en by, hvor der er mere plads på cykelstien end på 
vejbanen. Jeg bliver nødt til at bevæge mig og komme 
ud for at kunne sidde stille og skrive. Det er vævet ind  
i hinanden.”

Sidste år blev Victor og hans kæreste forældre, 
og sammenlagt med coronanedlukninger har der 
været et naturligt gearskifte i hans måde at bruge 
byen på – bodegaen er skiftet ud med barnevogns-

Tekst   Rosa Lembcke

Museumsbesøg, lystfiskeri 
og brune bodegaer:

24 timer i København med 
Victor Boy Lindholm

ture på Amager Fælled. Han elsker det pulserende 
København, men er også udpræget naturmenneske 
med hang til løb, lyst fiskeri, vandet og de åbne vidder. 
Yndlingsåndehullerne i byen tæller blandt andet 
Amager Fælled, Prøvestenen, Amager Strandpark, 
 havneløbet fra Slusen til Operaen og ikke mindst 
Kalvebod Fælled, som han ikke kan lade være med at 
beskrive som den digter, han er: 

”Fornemmelsen af en høj og åben himmel med dri-
vende gyldne skyer, mens kvæg og heste går på græs, 
giver associationer til et landskab, der måske er dansk, 
men som virker fremmed, når der blot er 12 kilometer til 
Rådhuspladsen.”

Natur og kultur mødes, når Victor Boy Lindholm her 
guider til en weekend med museer, havnefiskeri,  bog- 
og restaurantanbefalinger i gode, gamle København. 
Og skal det være helt i Victors ånd, bør du naturligvis 
følge ruten på cykel.

Victor Boy Lindholm (f. 1991) er forfatter, 
digter og journalist. Han bor på Amagerbro 
med sin kæreste og deres datter. 

Victor fik sin litterære debut med digtsam-
lingen ‘DRONE’. Hans øvrige udgivelser 
tæller essaysamlingen ‘STRÆK TIDEN’ og 
den anmelderroste ‘Hyklertrilogi’ bestående 
af digtsamlingerne ‘GULD’, ‘NO HARD 
 FEELINGS’ og ‘RESORT’.

Foruden sine bogudgivelser, arbejder han 
også som foredragsholder og journalist for 
Dag bladet Information og Weekendavisen.

Victor Boy Lindholm udgiver sin første roman 
til sommer. Romanen handler om forholdet 
mellem maskulinitet og stilhed, om hvordan 
det at blive formet som en ‘rigtig’ mand 
er stærkt sammenhængende med at blive 
gradvist mere tavs om sit indre liv. Romanen 
udforsker gennem et venskab mellem to ulige 
drenge, der elsker at fiske, hvordan stille rum 
etableres og formes i ungdommen og bæres 
med ind i voksenlivet.

Romanen udgives på forlaget Turbine 
til august.

Blå bog

Hvad skal du lave i weekenden? Forfatter, journalist og cykelentusiast Victor Boy 
Lindholm har givet os sine bedste anbefalinger til en weekend i København med kultur, 
natur og en øl eller to. Vær med, når turen går til både SMK, Glyptoteket, Zoologisk 
Museum, havnekajen og værtshuset Jaguaren.

Portræt af Victor Boy.
© Hasse Nielsen.
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 ”Jeg elsker virkelig Statens Museum 
for Kunst, selvom jeg ikke kommer 
der nok. Der er flere ting ved det. 
Dels minder det mig om, da jeg 
boede i Berlin, hvor de her kolossale 
nationale museer i historicistisk stil 
ligger på rad og række, dels kan jeg 
godt lide, hvordan man ligesom kan 
slentre gennem gallerierne og dvæle 
ved, hvad der nu falder én ind. Der er 
en stor ro ved at være der, som jeg 
virkelig holder af.”

  Kl. 10.30 – Museumsbesøg, Statens Museum for Kunst

  Kl. 06.00 – Morgenbrød, bøger og TV, Hjemme

Hvis Victor har sin datter om mor-
genen, starter hans lørdag typisk 
allerede kl. 06.00 med hjemlig hygge 
i selskab med sin datter:

”Hun leger lidt, får lidt mad, vi ser 
måske lidt tv. Jeg er glad for at 
bage, så hvis vi har været hjemme 

dagen før, sætter jeg nogle boller i 
ovnen. Ellers går jeg i Nordisk Brød 
på Holmbladsgade. Dejligt sted, der 
ikke har det helt surdejscrazy, og 
hvor du stadig kan få pålægschoko-
lade i køleskabet. Hvis det har været 
en hård nat, sover jeg igen, når min 
datter sover. Ellers sætter jeg mig og 

Lørdag Det er blevet frokosttid og der er 
dansk mad på menuen:
”Der er mange, der måske gør det 
finere og mere nytænkende, men få, 
der gør det bedre end Tivolihallen 

Efter frokosten går turen til 
Glyptoteket, der ligger kun et sten-
kast fra Tivolihallen. Victor er især 
vild med museets smukke vinterhave: 
”Det er nærmest som om, at Nordens 
største samling af antik kunst bliver 
sekundær, når man en mørk og kold 
vinterdag træder ind i Vinterhaven. 
At den er blevet tegnet med henblik 
på at give byboerne et sted at hvile 
sig er jo så meget desto bedre.”

”Jeg har en ladcykel, som altid er 
pakket med mit fiskegrej, så der altid 
er en mulighed for at stoppe i hav-
nen for at fiske. Det er en komplet 

  Kl. 12.30 – Frokost, Tivolihallen

  Kl. 14.00 – Museumsbesøg og et lille hvil i vinterhaven, Ny Carlsberg Glyptotek

  Kl. 16.00 – Lystfiskeri, Københavns Havn

mærkelig følelse at stå i centrum 
af København og trække fisk op 
på 2-3-4 kilo! Det er også enormt 
socialt i forhold til meget andet 

24 TIMER
læser. Jeg læser Kirsten Thorups ‘Lille 
Joanna’ i øjeblikket. Utroligt god!”

Af hensyn til læseren strækker vi 
tiden (!) og lader dette punkt være 
valgfrit. B-mennesker kan begynde 
deres dag lidt senere.

ved Rådhuspladsen. Her får du alt 
det gode i en stemning af berusede 
frokostmøder mellem politikere 
og skuespillere på vej på arbejde. 
Samtidig er man tæt på gode værts-

huse som Café Nick og Toga bar, når 
man har fået nok mad. Husk at hæve 
penge til Café Nick.”

fiskeri. Jeg har haft mange venner 
ude, der aldrig har fisket før, og som 
har fanget deres første fisk i havnen 
med en øl i hånden.”

Vinterhaven på Glyptoteket © Ny Carlsberg Glyptotek, Kim Nilsson.

Skulpturgaden på SMK © Pressefoto SMK.
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”Hvis man har besluttet sig for at gå 
i den helt store fiskebuffet med skal-
dyrsfad, frisk rødspætte og måske 
en stor dessert med både cham-
pagne, hvidvin og hedvin til, så er 
det godt at Amagers mest berømte 
og berygtede værtshus, Jaguaren, 
ligger tværs over gaden. Et gammelt 

 Kl. 22.00 – Fadøl og dartspil, Jaguaren 

  Kl. 18.00 – Aftensmad på H3, Holmbladsgade   09.00 – Morgenmad og kaffe, Holmbladsgadekvarteret

rockerværtshus, der nu mest huser 
unge og lokale, der godt kan lide 
at en fadøl er kold og billig. Der må 
stadig ryges i dartrummet.”

Hvis man ikke har heldet med sig 
ved havnen, er der heldigvis fisk til 
aftensmad alligevel:
”Som en ægte lokalpatriot bør man 
gå på fiskerestauranten H3 på 
Holmbladsgade. De har ikke blot 
Københavns venligste tjener, en kok 
der mikser gratis sjusser mod lukke-
tid, men også et seriøst menukort 
med friske fisk, der bliver leveret fra 
fiskehandleren lige ved siden af.”

”Søndag er hviledag. Så den skal 
starte langsomt! Men hvis du skal ud 
efter turen på Jaguaren, skal du tage 
på JOHN&WOO og spise morgen-
mad. Behøver jeg at sige, at jeg drik-

Weekenden afsluttes med manér 
blandt mammutter og moskusokser 
på Zoologisk Museum.

”Min all time favorit som barn, og et 
sted vi skal hen mange gange med 
vores datter.  Jeg kan huske, at man 
dengang blev mødt af en kæmpe 
isbjørn i indgangen! 
Som barn var det på en måde en 
slags drøm om andre verdener.  
Et mulighedsrum, der fik verden til  
at vokse. Det er jo det, museer kan, 
når de er allerbedst. De kan få det 
hele til at vokse, og de giver én lov  
til at rejse ud og lære noget nyt.”

  Kl. 10.30 – Museumsbesøg, Zoologisk Museum

24 TIMER
ker min kaffe der, hvor den er varm 
og stærk? Holmbladsgadekvarteret, 
hvor jeg bor, har to gode steder. 
Café Boheme og The Nomad and 
The Bean.”

Lørdag (fortsat) Søndag

Gå ombord i fisk og skaldyr på H3. © H3 Amager Fiskehus.

Spis søndagsbrunch og sluk kaffetørsten 
på JOHN&WOO. © JOHN&WOO.

Afslut dagen med fadøl og dart på værts-
huset Jaguaren. © Jaguaren. Evolutionshallen på Zoologisk Museum. © Jens Astrup.
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Familieguide:
Museumsmysterier, motorstøj 

og vikingernes skibe

Der er noget for både de eventyrlystne, teknik-nørderne og de modige! Tag ungerne i 
 hånden og gør museerne til familiens næste udflugtsmål. Lad jer rive med af den lys-
levende, sanselige formidling og nyd indbegrebet af kvalitetstid, når I sammen drager på 
rejser gennem historie, kunst og kultur på museer i København og omegn, som byder på 
alt fra dieselmotorer og digitale skattejagter til vikingeskibe og skeletter fra stenalderen.

Tekst   Rosa Lembcke og Tobias Bollerup Henriksen

GUIDE: BØRNEFAMILIER 
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Diamantjagt på Det Kongelige Bibliotek
På Den Sorte Diamant kan små detektiver og even-
tyrere udforske biblioteket med sjove og lærerige 
gratisaktiviteter, der kræver mod, nysgerrighed og 
samarbejde. Hent en eventyrtaske med kort, kompas  
og lommelygte i Diamantens butik og lad skatte- 
jagten på Visdommens Diamant, der er gemt et sted 
på museet, begynde! Trænger I til frisk luft, kan I også 
tage på udflugt i den ‘hemmelige’ bibliotekshave – et 
grønt åndehul mellem Christiansborg og Det Kongelige 
Bibliotek – hvor hele familien med udleveret materiale 
fra biblioteket kan møde både konger, forfattere og 
historiske karakterer og fordybe sig i alt fra fuglesafari 
til statuedesign.

www.kb.dk  

Hør industrihistorien brøle hos DieselHouse
Alle med bare en smule benzin i blodet bør besøge ople-
velses- og videnscenteret DieselHouse, der med sanselig 
formidling fortæller historien om B&W, Danmarks 
største skibsværft og producent af dieselmotorer, samt 
hvordan dieselteknologiens udvikling har haft af- 
gørende betydning for vores moderne samfund. 

Museet byder på spændende udstillinger om diesel-
teknologi, innovation og verdens første store dieselskib, 
M/S Selandia, men det helt store trækplaster er de 
kæmpestore, gamle B&W-dieselmotorer, der tændes  

på særlige tidspunkter. Tjek motorstarttiderne på 
 museets hjemmeside. Her kan I virkelig få lov at mærke 
– og høre – et stykke af industrihistorien, når den 
øredøvende støj fra de kæmpemæssige motorer fylder 
hallerne. Noget, der helt sikkert vil gøre mindeværdigt 
indtryk på både store og små.

www.dieselhouse.dk

Gaming og rumfart på Danmarks Tekniske Museum 
Hvis I ikke kan få nok af banebrydende teknologi og 
imponerende opfindelser, skal I tage turen nordpå til 
Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. I museets 
haller bliver man mødt af et overflødighedshorn af 
oplevelser, der kredser om både ny og ældre teknologi, 
og hvor interaktion og sanselighed er i højsædet.  
Her må børnene være hands-on og komme helt tæt på 
alt fra gaming og smartphones til astronauten Andreas 
Mogensens rumkapsel i udstillinger, der hylder de gode 
ideer og vækker begejstring for naturvidenskab og 
Danmarks teknologihistorie. 

I museets MAKERSPACE kan I give kreativiteten frit spil 
og være opfindere for en dag, når I løser sjove opga-
ver og bygger jeres egne prototyper på opfindelser 
og teknologi, der måske kan løse nogle af fremtidens 
udfordringer.

www.tekniskmuseum.dk
Lyt til audioguide for børn på Vikingeskibsmuseet. 
© Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Gå på opdagelse og find 
Visdommens Diamant på 
Det Kongelige Bibliotek.

© Malthe Ivarsson.
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Oplev vikingernes imponerende skibe. 
© Pressefoto, Vikingeskibsmuseet i Roskilde. 

Mærk historiens bølgebrus på Vikingeskibsmuseet 
Vikingetiden fascinerer både børn og voksne, og på 
Vikingeskibsmuseet i Roskilde kan I lade fantasien stikke 
til søs og leve jer ind i vikingernes togter, handels- 
rejser, eventyr og fingersnilde skibsbyggeri. I en af 
museets haller kan du opleve fem vaskeægte vikinge-
skibe, Skuldelevskibene, der på poetisk vis er placeret 
lige ud mod Roskilde Fjord, hvor de hører til. 
Lyt til den særlige audioguide for børn eller løs 
MuseumsMysteriet - en sjov og spændende digital 
skattejagt, som inviterer til interaktion og leder jer  
fysisk rundt på museet og ind og ud mellem skibene.

Fra maj til september er det også muligt at udleve sin 
indre viking, fatte årerne og ro ud på fjorden i en af 
museets nordiske træbåde.  

www.vikingeskibsmuseet.dk

Se stenalderjægernes skeletter hos Vedbækfundene 
Hvis I vil endnu længere tilbage i danmarkshisto-
rien, skal I sætte kurs mod Rudersdal. Her finder I 
Vedbækfundene – en enestående arkæologisk samling 
af velbevarede skeletter og gravfund fra den ældre 
stenalder, såsom flinteknive, økser og smykker af 
dyretænder. Bevæg jer gennem museets urskov, og lad 
jer fascinere af historierne om stenalderjægerne, og 
hvordan de levede, døde, jagede og lavede håndværk 
og smykker for 7.000 år siden. I kan endda røre ved 
rekonstruktioner af de ældgamle redskaber. 

Få et spændende indblik i fortidsmenneskers liv med 
udgangspunkt i deres begravelsesritualer – en særlig 
rørende del af udstillingen er en grav med en ung 
kvinde og hendes nyfødte barn, der er blevet lagt i 
jorden med sin mor, hvilende på en svanevinge.

www.museer.rudersdal.dk

Forbrydere og fingeraftryk på Politimuseet
Kender du et barn, der vil være politibetjent, når det 
vokser op? På Politimuseet kan I blive klogere på, hvilke 
opgaver politiet varetager i samfundet, og hvordan 
de arbejder med at forebygge, bekæmpe og løse 
kriminalsager. Politiets arbejde og historie udfoldes 
med dragende formidling, og der gemmer sig rigeligt 
med spændende – og lidt uhyggelige – fortællinger på 
museet, som vil fascinere både robuste og nysgerrige 
børn, voksne og fans af true crime-genren.

På museets nye udstilling kan I selv prøve kræfter med 
kriminalteknik,  fingeraftryk og undersøgelse af projek-
tiler i et nyt, interaktivt spil.

www.politi.dk/politimuseet

Bliv klogere på fortidens mennesker hos Vedbækfundene.
© Rudersdal Museer. 

Kom tæt på politiets arbejde gennem tiden. © Politimuseet. 

GUIDE: BØRNEFAMILIER 

Kravl helt ind i udstillingen! Børn i Star-
fighter på Danmarks Tekniske Museum. 
© Miklos Szabo.
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På sviptur   
ud af storbyen

København byder på et væld af kulturtilbud, men der er også masser af museums- 
ople velser at hente uden for hovedstaden. Tag med os på udflugt og gå på opdagelse i 
kultur, historie og kunst, når turen går til museer i Københavns omegn. Her finder du 
naturskønne omgivelser og unikke oplevelser, der byder på alt fra danmarkshistorie og 
 guld aldermalerier til grafik og keramik.

Tekst   Tobias Bollerup Henriksen og Rosa Lembcke

Humor, farver og folkelighed på Heerup Museum
Museet for den folkekære multikunstner Henry Heerup 
ligger i forlængelse af medborgerhuset Rødovregaard i 
Rødovre. Kom med ind i Heerups farverige, fantasifulde 
verden af grafik, maleri, litografi, skulpturer og 
skralde kunst, hvor en interesse for menneskets liv, gøren 
og laden mødes med en stor kærlighed til naturen. 
Tilbagevendende figurer og symboler går igen i hans 
værker, heriblandt hjerter, kors, hjul, kvinder, børn, 
elskende par – og nisser! Nissen er et yndet motiv i 
Heerups kunst, og med et skælmsk glimt i øjet stiftede 
han sågar en fagforening for bydelens nisser med sig 
selv som selvudnævnt formand. 

Museet ligger nær eng og sø, og hvis vejret tillader det, 
kan du efter dit møde med kunsten gøre som flere 
lokale og slentre rundt om Damhussøen med en kop 
kaffe eller en is.

www.heerup.dk 

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 en af verdens fineste 
sam linger af antikke skulpturer, ægyptiske gravskatte, 
danske guldaldermalerier og franske, impressionistiske 
mesterværker.

Særudstillinger i 2022
Museets skiftende særudstillinger sætter samlingen i 
perspektiv. Til og med juli kan du se udstillingen ‘Suzanne 
Valadon – Model, maler, rebel’ og få fortællingen om en 
fransk kunstner, der udfordrede tidens sociale normer og 
malede ærlige portrætter af selvsikre kvinder og nøgen-
studier i 1800-tallets Paris.

Fra oktober kan du desuden opleve en udstilling om den 
oldægyptiske by Amarnas storhed og fald.

Lyt til kunsten
Glyptotekets kunst og arkitektur er fyldt med forunderlige 
fortællinger, som dog ikke kan ses med det blotte øje. Lyt til 
de spændende historier i museets mange lyttestationer til 
børn og voksne, der gennem sanselige audiooplevelser 
formidler museets kunst, historie og arkitektur.

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 i guiden kan du finde information om åbningstider, 
billetpriser mm. 

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

GUIDE: UDFLUGT

© Ana Cecilia Gonzalez, 
Ny Carlsberg Glyptotek.

© Ana Cecilia Gonzalez, Ny Carlsberg Glyptotek.

Gå på opdagelse i multikunstneren Heerups univers. 
© Michael Dam, Heerup Museum.
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Kunstnermøder i keramik på Willumsens Museum
Nordvest for København i Frederikssund ligger J.F. 
Willumsens Museum. Her bydes besøgende velkommen 
til museumsbygningen af to kolossale, kobberbeklædte 
ravne, og indenfor venter en rigdom af Willumsens 
malerier, skulpturer, keramik, tegninger og fotografier. 
Kendte værker som ‘Badende børn på Skagen Strand’  
er et must-see, men du må heller ikke misse dialog-
udstillingen ‘Mellem myte og virkelighed’, skabt i sam-
arbejde med CLAY Keramikmuseum. Her præsenteres 
keramiske værker af J.F. Willumsen og Jean Gauguin 
side om side med værker af den unge keramik-stjerne 
Klara Lilja, der har taget Danmark og Instagram med 
storm. Et interessant kunstnermøde på tværs af tiden 
og med stærke, udtryksfulde værker, vilde farver og 
glinsende glasur. Slut af med en tapastallerken i 
museets formidable Café Ferdinand.

www.willumsensmuseum.dk 

Tæt på historien i Mosede Forts kasematter
I Greve kan du rejse tilbage i tiden og komme helt tæt 
på Danmark under 1. Verdenskrig med et besøg på 
Mosede Fort. Her får du et levende indblik i krigstidens 
Danmark mellem 1914 og 1918, og og du kan blive 
klogere brydningstidens politiske beslutninger, 
Danmarks kamp for at forblive neutral, gullaschbaro-
nerne og dagligdagen med rationeringmærker. Det 
stemningsfulde museum ligger nær Karlslunde Station 
syd for København, og fortet udgør i sig selv et stykke 
historie, da det oprindelig blev opført ved vandet som 
forstærkning af kystbefæstningen. Mosede Fort er 
omgivet af grønne bakker og en skøn sandstrand, der 
gør det oplagt at kombinere museumsbesøget med 
picnic eller en gåtur langs havet.

www.mosedefort.dk
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Oplev værker af kera-
mik-kometen Klara Lilja 
side om side med Willumsen 
og Gauguin. Portræt af 
Klara Lilja 2022.
© Ida Lilja Jensen.

Nivaagaards smukke park. 
© David Kahr.

Fra udstillingen 
‘Død og begravet’ på 

Immigrantmuseet. 
© Mikkel Arnfred, 
Immigrantmuseet.

Der er spændende 
oplevelser for både 

børn og voksne på 
Mosede Fort. 

© Mosede Fort – 
Danmark 1914-18.

Med mennesket i centrum på Immigrantmuseet
Migration, indvandring og mennesker på flugt er evigt 
aktuelle emner og virkelighed for en stor del af jordens 
befolkning – uanset om man rejser for tro, håb, 
kærlighed og bedre levevilkår eller tvinges til at flygte 
for sin sikkerhed. På Immigrantmuseet i Farum kan du 
blive klogere på indvandringens historie, når museet, 
som er det eneste af sin slags, formidler Danmarks 
migranthistorie med personlige fortællinger og 
menneskeskæbner i fokus. 

I den aktuelle udstilling ‘Død og Begravet – enden på 
en rejse’ får du med udgangspunkt i gravmæler fra 
udvalgte kapeller og kirkegårde et helt særligt indblik  
i traditioner og begravelsesritualer blandt nogle af de 
indvandrere og flygtninge, der gennem tiden er 
begravet i København.

www.immigrantmuseet.dk

Politisk popkunst og florale farveeksplosioner  
på Nivaagaard
På Nivaagaards Malerisamling i Nivå kan du dykke  
ned i den omfattende permanente samling malerier – 
fra italiensk renæssance og nederlandsk barok til dansk 
guldalder. Til sommer kan du opleve en særudstilling 
med værker af den progressive popkunstner og 
katolske nonne Sister Corita Kent fra kunstneren Danh 
Vos private samling. Kent var både inspireret af Warhol 
og sine religiøse værdier, og hendes pop art-silketryk 
kendetegnes af politisk aktivisme, en stærk retfærdig-
hedssans og budskaber om tro, håb og fred mellem 
mennesker.

Snyd heller ikke dig selv for museets romantiske 
rhododendronpark, når den er i fuldt flor i juni! Her 
finder du også et reservat for truede ord blandt 
blomsterbuskene.

www.nivaagaard.dk



 ADVERTORIAL

Efter mere end to års nedlukning og en gennemgribende 
restaurering er Designmuseum Danmark klar til at byde 
gæster velkommen igen til juni 2022! Selvom den historiske 
bygning i Bredgade umiddelbart ligner sig selv, vil man 
opleve, at den står skarpere end nogensinde før med 
restaurerede facader og nylagte marmorgulve. Når museet 
slår dørene op, skrues der helt op for sanselighed og æstetik 
i nye udstillinger, hvor fremtidigt, samtidigt og historisk 
design mødes. 

Design i et fremtidsperspektiv
Oplev den store, nye udstilling ‘The Future is Present’, hvor 
en ny generation af designere udforsker designprocesser og 
-løsninger på fremtidens sundheds- og klimaudfordringer. 

Udstillingen viser eksempler på, hvordan vi muligvis kommer 
til at transportere os, arbejde, bo og gå klædt i fremtiden. 
Herudover åbner museet med en række udstillinger, der viser 
samlingerne i et helt nyt lys. 

Oplev bygningsarv og nye initiativer
Til juni kan du opleve museets smukke bygningsarv, 
nyindrettede gæstezoner, cafe, butik og bibliotek samt 
museumshaven, hvor der er mulighed for at deltage i 
forskellige arrangementer, og man kan nyde frokost eller 
kaffe i det grønne. 

Læs mere på www.designmuseum.dk og hold dig opdateret 
på åbningsprogrammet via museets nyhedsbrev.

Designmuseum Danmark 
genåbner efter stor renovering
Oplev et spektrum af design fra fortidens wonders og modernismens magi til fremtiden og 
samtidens store temaer, når Designmuseum Danmark åbner med nyt program i juni.
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Scan QR-koden her på siden, og du vil blive ledt videre 
til vores spørgeskemaundersøgelse. Det tager max. 5 
minutter at besvare den!

Som tak for din deltagelse har du mulighed for at vinde 
3 x 3 museumsårskort til udvalgte museer i København. 
Vi trækker lod blandt alle årets besvarelser i november 
og finder de 3 heldige vindere af 3 årskort til hhv. Dansk 
Arkitektur Center (DAC), Glyptoteket og et kombineret 
kort, der gælder til både Københavns Museum, 
Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal.

Årskortene gælder til de respektive museer i hele 2023 –  
og på DAC har du endda mulighed for at tage en ven med.
 
Tusind tak for hjælpen!
– Museer i København og Omegn.

Besvarelserne vil udelukkende blive brugt internt til at 
evaluere CURATOR og vil ikke blive delt med tredjepart 
eller brugt i kommerciel sammenhæng.

Hvad synes du om CURATOR?  
Scan, svar og vind årskort til 

5 forskellige museer!

Din mening tæller for os. Hjælp os med at blive bedre ved at besvare et kort spørgeskema 
om din oplevelse af det magasin, du står med i hånden. 

Designmuseum Danmark. © Jarl Kaldan.

Designmuseum Danmark. © Christian Hoyer.
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Dronningens
København

I år kan H.M. Dronning Margrethe II fejre et halvt århundrede på tronen. Med valg-
sproget “Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke” har hun repræsenteret 
Danmark udadtil og været samlingspunkt indadtil siden 1972. I anledning af hendes 
50 års regentjubilæum sætter vi spot på seks kulturhistoriske hotspots i København, 
hvor dronningen og kongefamilien har sat deres royale aftryk.

Tekst   Rosa Lembcke

Det var et historisk øjeblik, da prinsesse Margrethe i 
1972 blev udråbt til regent. En 523 år lang tradition 
blev brudt, og regeringsmagten var nu ikke længere 
forbeholdt konger ved navn Christian og Frederik - 
Danmark havde fået en dronning! Dronning Margrethe 
er blandt de længst siddende monarker i Danmarks 
historie, og gennem de sidste fem årtier har hun 
formået at være mere end en regent – hun er et 
samlingspunkt og en højt elsket kulturpersonlighed,  
et kreativt powerhouse med mange talenter i pufærmet 
og en stor interesse for kunst, kultur og historie.  
Her guider vi til nogle af de mange steder i København,  
der er særligt knyttet til majestæten og hendes familie.

Christiansborg Slot
Det var på Christiansborgs slotsbalkon, at prinsesse 
Margrethe med et nifoldigt leve blev udråbt til dronning 
af daværende statsminister Jens Otto Krag. I dag 
danner slottet en overdådig ramme om dronningens 
officielle arrangementer, gallamiddage og audienser.  
I slottets prægtige riddersal hænger kunstner Bjørn 
Nørgaards gobeliner – en fødselsdagsgave fra dansk 
erhvervsliv til dronningen. De 17 farvestrålende væg-

tæpper skildrer historiens gang fra vikingetiden til 
vores moderne tidsalder og sammenvæver fortid, nutid 
og fremtid med en enorm detaljerigdom af farver, 
symboler og historiske nøglepersoner. 

www.kongeligeslotte.dk

Amalienborg Slot og Amalienborgmuseet
Efter Christiansborgs brand i 1794 blev Amalienborg 
Slot residens for kongefamilien og har været det lige 
siden. Slottet er dronningens hjem - det er her, hun er 
født og opvokset med udsigt til slotspladsen og de 
øvrige palæer, der tæller kronprinsparrets bolig, 
gæste boligen og Christian VIII’s palæ, der blandt andet 
rummer Amalienborgmuseet. 

I anledning af regentjubilæet kan du frem til den 23. 
oktober opleve særudstillingen ‘En Dronnings 
Smykkeskrin - 50 år på tronen fortalt i smykker’ på 
Amalienborgmuseet. Her formidles både dronningens 
regenthistorie og personlige smag gennem hendes 
store smykkesamling – fra den ikoniske, diamant-
besatte Margueritbroche til et par blå plastik-øreringe  

fra Matas. Majestæten selv har indtalt audio-guiden, 
der fortæller smykkernes mange historier, heriblandt 
om den særlige rubinbroche formet som en hestesko.  
Et smykke, som hun fik af sin far, da det blev besluttet 
at hun skulle være tronarving, og som hun meget 
symbolsk bar ved sin udråbelse.

www.kongernessamling.dk/amalienborg

Holmens Kirke
I Holmens Kirke er både Dronning Margrethe, Kronprins 
Frederik og kronprinsparrets tvillinger døbt. Det var 
også her, dronningen blev gift med Prins Henrik i 1967. 
Kirken ligger nær vandet ved Holmens Kanal og er 
blandt andet sognekirke for Søværnet. Dronningen har 
tidligere designet rigt udsmykkede præstekapper 
(såkaldte messehageler) til Holmens Kirke med 
bølgemotiver, der skulle markere kirkens forbindelse  
til søens folk.

www.holmenskirke.dk

H.M. Dronningen. 
© Fotograf Per Morten Abrahamsen, Kongehuset.

Omvisning ved Gobelinerne 
på Christiansborg. 
© Büro Jantzen & 

Christiansborg Slot, 
Nationalmuseet.

Dronningens hestesko-broche med rubiner 
fra udstillingen ‘En Dronnings Smykkeskrin’.
© Jens-Peter Engedal & Amalienborgmuseet. 
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Vor Frue Kirke og Domkirkens Museum
Vor Frue Kirke dannede i 2004 en spektakulær  
ramme om kronprinsparrets royale bryllup. Kirken, der 
også er Københavns Domkirke, er tegnet af arkitekt 
C.F. Hansen og udsmykket af Bertel Thorvaldsen. 
 
Gå igennem det smukke kirkerum, oplev de skiftende 
udstillinger i kirkens tilknyttede museum eller deltag  
i alt fra musikalske meditationsseancer til stemnings-
fulde filmvisninger på kirkeloftet, når der inviteres til 
Natkirke på torsdage, fredage og søndage.

www.domkirken.dk

Rosenborg Slot
I hjertet af København ligger Rosenborg Slot.  
Foruden det smukke renæssanceslots grønne omgivel-
ser, storslåede arkitektur og interiør finder du her 
Danmarks kostbare kronregalier og kronjuveler. 
Kronjuvelerne tages i brug ved særlige begivenheder 
såsom statsbesøg, nytårskuren eller royale bryllupper 
- de må kun bæres af dronningen og inden for rigets 
grænser. Oplev et skatkammer af historiske, royale 
genstande og gå derefter en solskinstur med en kop 
kaffe i Kongens Have.

www.kongernessamling.dk/rosenborg

Det Kongelige Teater
Dronningen har et helt særligt forhold til kunstarterne 
på de skrå brædder – balletten, operaen og teatret. 
Som barn dansede hun ballet, og siden har hun både 
ageret tilskuer og arbejdet bag scenetæppet på flere 
teatre, når hun har kreeret scenografi og kostumer til 
adskillige forestillinger. Det Kongelige Teater indtager 
dog en central plads, og hun er kommet her siden hun 
var barn - første gang til opsætningen af ‘Elverhøj’ efter 
Danmarks befrielse. Hendes far, kong Frederik IX, 
optrådte her også af og til som gæstedirigent. 
Enhver bør unde sig selv en forestilling på teatrets 
stemningsfulde Gamle Scene, hvor Den Kongelige Ballet 
har til huse. Her kan man virkelig mærke historiens 
vingesus, når man sidder på røde plyssæder under en 
himmel af gylden stuk og historiske loftsmalerier af de 
ni muser, kunstarternes beskyttere. Hvis væggene kunne 
tale, ville de overbringe et væld af eventyr, gode 
historier og mageløs musik, som har fyldt huset gennem 
tiden og i sandhed er en dronning værdig.

www.kglteater.dk

…dronningen har illustreret ‘Ringenes 
Herre’ under pseudonymet Ingahild 
Grathmer. Bøgerne med hendes tegn- 
inger blev udgivet af Gyldendal i 1977 i 
et begrænset antal, men genudgives i  
en ny luksus-udgave i anledning af 
regent jubilæet.

…den naturskønne Margueritrute, der 
går igennem Danmark, er en hyldest til 
dronningen og navngivet efter hendes 
yndlingsblomst, margueritten.

…hvis dronningen ikke var født til det 
royale liv, var hun muligvis blevet  
arkæolog. Hendes interesse for historie 
blev vakt tidligt, og hun har studeret 
arkæologi ved universitetet i Cambridge. 

Vidste du, at…? 

Rosenborg og Kongens Have. © Slots- og Kulturstyrelsen.

Christiansborg Slot fra ridebanen med karet.
© Mikkel Grønlund og Christiansborg Slot, Nationalmuseet.

Kirkerummet i Vor Frue Kirke 
med Thorvaldsens Kristus.
© Thorvaldsens Museum.
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Københavns Museum
Stormgade 18
1555 København V
copenhagen.dk

‘Aftershock’, 2021. 
© James Turrell, Installation view ‘Light & Space’ 
på Copenhagen Contemporary. 
Foto: Florian Holzherr

Museer og 
attraktioner 
Københavns museer og attraktioner byder på et 
overflødighedshorn af oplevelser, der mætter  
enhver kultursult.

I museumsoversigten på de næste sider kan du få 
appetit, inspiration og overblik og vælge, hvilket 
museum turen skal gå til. Vi lover, at der er noget 
for dig uanset om du er til kunst, arkitektur eller  
danmarkshistorie.

Find opdaterede åbningstider og entrépriser samt 
information om særudstillinger og events på muse-
ernes hjemmesider og kbhmuseer.dk
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A
 

 
Amalienborgmuseet 

Christian VIII’s Palæ, Amalienborg 
Slotsplads 5, 1257 København K
+45 33 15 32 86
www.amalienborg.dk

   

Børnevenlig 

I hjertet af København inviteres du 
indenfor på Amalienborgmuseet 
i en af Europas fineste rokoko-
bygninger og kommer helt tæt på 
kongefamilien. I 2022 kan du som 
noget helt særligt opleve særudstil-
lingen ’En Dronnings Smykkeskrin 
– 50 år på tronen fortalt i smykker’ 
i anledningen af H.M. Dronningens 
50-års regeringsjubilæum. Udstil-
lingen præsenterer for første gang 
nogensinde over 200 kendte og 
mindre kendte smykker fra Dron-
ningens smykkesamling. Museet 
ligger lige overfor H.M. Dronningens 
residens. Et besøg indenfor er som 
at træde 150 år tilbage i tiden til en 
vandring gennem de danske konger 
og dronningers historie. Oplev bl.a. 
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 
juvelérkunst i Fabergékammeret,  
hvor du blandt andet kan se en 
gigantisk champagnekøler i for gyldt 
sølv. Slut dit besøg af i slotsbutikken, 

hvor du kan finde et væld af smyk-
ker, bøger, postkort og meget mere.

Entré: 
Voksne: 125 kr. 
Studerende: 80 kr. 
Under 18 år: Gratis.

 Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 10-17.
Mandag: Lukket. 
Ændrede åbningstider i forbindelse 
med ferier.  

Arbejdermuseet 

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

          

Børnevenlig
 
Træd ind i historien tæt på Nørre-
port og brug et par hyggelige 
timer sammen på Arbejdermuseet. 
Her kan I komme tæt på arbejder-
nes hverdagsliv og kamp i den 
gamle Forsamlingsbygning fra 
1879. Gå gennem baggården med 
vasketøjet og lad jer føre gennem 
små lejligheder, stejle trapperum 
og den smukke festsal. Besøg syv 
faste udstillinger og skiftende sær-
udstillinger med aktuelle temaer. 
Bliv klogere på de kampe, som 
 arbejderne i solidaritet har kæmpet 
for de demokratiske rettigheder, 
samfundet bygger på i dag. Gå 
en tur i butiksgaden fra 1950’erne, 
besøg familien Sørensen med otte 

M
U

SEER 2022

Restaurant

Café 

Handikapadgang 

WiFi

Have/Park

Copenhagen Card

børn i deres drømmelejlighed, en 
2-vær. på Østerbro. Lad børnene 
lege sig til en anden tid på Børne-
nes Arbejdermuseum, hvor børn 
gik på arbejde. Her kan de gå i 
købmandslære, sortere flasker på 
akkord på bryggeriet eller tage en 
tjans som cykelbud. Trænger I til 
et hvil, så gå i Kaffebaren, hvor I 
kan snuppe et stykke kiksekage og 
en kop kaffe med eller uden Rich’s 
eller spise smørrebrød i Café & 
Øl-hallen.

Festsalen er hjertet i museums-
bygningen. Her er der gennem 
tiden blevet holdt adskillige poli-
tiske møder, faglige konferencer, 
juletræsfester og baller for hele 
arbejderklassen. Festsalen er 
blevet restaureret i 2021 med nye 
udstillinger og oplevelser. Kom og 
mærk historiens vingesus.

Entré: 
Voksne: 100 kr. 
Studerende og unge  
18-25 år: 80 kr. 
Under 18 år: Gratis.

Åbningstider: 
Alle dage: 10-17.
Torsdag: 10-20.  

B
Bakkehuset  

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

       

Børnevenlig 

I de første årtier af 1800-tallet 
summede Bakkehuset af liv og 
samtaler hos ægteparret Kamma 
og Knud Lyne Rahbek. Parret 
åbnede ofte deres hjem for tidens 
forfattere, meningsdannere og 
videnskabsfolk, og der opstod et 
helt særligt rum for store tanker, 
dialog og kreativitet. Et besøg i 
Bakkehuset er en sanselig ople-
velse af en af de mest centrale 
perioder i den danske kulturhistorie 
– guldalderen. Stedets originale 
stemning, ånd og tradition holder 
vi i dag i hævd gennem bl.a. 
udstillinger, workshops, foredrag 
og langbordsmiddage. Museet er 
omgivet af en smuk lille historisk 
have. I familieafdelingen Even-
tyrakademiet er H.C. Andersens 
eventyr fortolket i en scenografisk 
totalinstallation med indbyggede 
værkstedsaktiviteter for børn. 
Bakkehusets frokostrestaurant 
Orangeriet tager udgangspunkt i 
historiske opskrifter og metoder. 
Alt er lavet fra bunden af vores 
dygtige kok, som har ladet sig 
inspirere af, hvad der blev serveret 
i Kamma og Knud Lyne Rahbeks 
tid. Orangeriet er særlig berømmet 
for sit smørrebrød. 
 
Entré: 
Voksne: 75 kr. 
Studerende, under 27,  
grupper 10+: 60 kr. 
Under 18 år: Gratis.

 

Åbningstider: 
Tirsdag-fredag: 11-18.
Lørdag-søndag: 11-17.
Mandag: Lukket.  

C
Cisternerne  

Søndermarken overfor Frederiks-
berg Slot, 2000 Frederiksberg
+45 30 73 80 32  
www.frederiksbergmuseerne.dk

    

Børnevenlig

Vandreservoir, drypstenshule og 
kunsthal. Kom med under jorden 
og få en magisk og sanselig to-
taloplevelse med kunst i verdens-
klasse. Når det kolde og fugtige 
klima i Cisternerne indhyller dig, 
ser du ikke bare på kunsten – du er 
fuldkommen omsluttet af den. Det 
gamle vandreservoir er sparsomt 
oplyst, og atmosfæren vækker fa-
scination og fortryllelse hos både 
børn og voksne. Hvert år inviterer 
vi en internationalt anerkendt 
kunstner til at skabe en udstilling 
særligt til Cisternernes underjordi-
ske rum – en udstilling der vækker 
alle sanser og spiller sammen med 
Cisternernes helt særlige arkitektur, 
klima, stemning og historie. I 
2022 indtager den japanskfødte 
kunstner Chiharu Shiota de mørke 
søjlegange med udstillingen 
’Multiple Realities’. Chiharu Shiota 
formår som ingen anden at forene 
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monumentalitet og skrøbelighed i 
sine forførende totalinstalla- 
tioner. Hun forvandler Cisternerne 
til et drømmeagtigt landskab af 
roterende kjoler, spejlinger og 
labyrintiske garnstrukturer. Udstil-
lingen opleves fra gangbroer over 
et vandspejl, som leder én dybt ind 
i Shiotas sælsomme univers.

Entré: 
Voksne: 115 kr. 
Studerende, under 27,  
grupper 10+: 90 kr. 
Under 18 år: Gratis.

 Åbningstider: 
Tirsdag-onsdag: 11-18. 
Torsdag: 11-20. 
Fredag-søndag: 11-18. 
Mandag: Lukket.  

Copenhagen  
Contemporary

Refshalevej 173A,  
1432 København K 
+45 29 89 80 87 
www.copenhagencontemporary.org

      

Børnevenlig

Copenhagen Contemporary (CC) 
er Københavns internationale 
kunstcenter, der viser installa- 
tionskunst skabt af samtidskun-
stens verdensstjerner og nye 
talenter. CC har til huse i den 
prægtige gamle B&W-svejsehal, 
der med sine i alt 7.000 m2 smukke 
industrihaller har pladsen til at ud-
stille de teknisk og pladskrævende 

formater, som mange samtids-
kunstnere arbejder i: Store total- 
installationer, performancekunst 
og monumentale videoværker. Det 
er kunst, man ofte kan gå ind i og 
sanse med hele kroppen. CC er et 
af Skandinaviens største udstil-
lingssteder for samtidskunst og et 
levende samlingssted for et bredt 
publikum. CC skaber samarbejder 
og arrangementer på tværs af 
kulturelle genrer både lokalt og 
internationalt. Deltag i art talks, 
art walks, koncerter, kreative 
værksteder, undervisning for børn, 
besøg CCs egen butik og café og 
oplev den helt unikke og historiske 
bydel Refshaleøen.

Entré: 
Voksne: 120 kr. 
Studerende/Pensionist/ 
Gruppe: 75 kr. 
Under 18 år: Gratis.

Åbningstider: 
Onsdag-søndag: 11-18. 
Torsdag: 11-21.
Mandag-tirsdag: Lukket.  

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.

A Space Saga, 28. jan – 8. maj 
2022
Oplev fascinerede rumarkitektur 
fra SAGA Space Arkitekter. 

Kvinder, 13. maj – 18. sep. 2022
Hvad er kvinders rolle i arkitekturen? 
Oplev spektakulære installationer 
skabt af nogle af tidens bedste 
kvindelige arkitekter, og hør den 
yngre generations drømme om 
fremtidens arkitektur.

Vores arkitektur,  
fra 18. nov. 2022
Oplev den stille kæmpe i dansk 
arkitektur, Vilhelm Lauritzen Arki-
tekter, som står bag ikoniske og 

folkelige bygninger i København 
som Vega, Københavns Lufthavn 
og DR Byen.  

Made in Denmark,  
fra 18. nov. 2022
Hvad er særligt ved dansk arkitek-
tur? Oplev highlights fra Vikinge-
tiden og frem, og få indsigt i, hvor-
dan arkitekturen altid har spillet en 
central rolle for vores liv.

Arkitektur er også for børn 
I DAC er der masser af sjove og 
sanselige oplevelser for hele famili-
en. Hver weekend og i ferier tilbyder 
vi åbne familieworkshops i Educa-
torium, 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 kunstinstallation DAC Slide, 
få pulsen op på den udendørs 
legeplads, og slut dagen af med 
familievenlig mad i DACs café

Entré:
Voksne: 115 kr. 
Studerende & unge 18-25 år: 60 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. Her kan I bruge 
alle jeres sanser i mødet med ny 
og gammel teknologi. Gå ind i 
flyene og hør motoren starte op. 
Sæt dig godt til rette i en trolleybus 
eller prøv de tidligste konsolspil og 
arkademaskiner. På museet 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 Mogensen ud i rummet, 
eller være med til at løse store og 
små opgaver i museets MAKER-
SPACE. Udstillingerne viser nogle 
af de mest banebrydende danske 
opfindelser fra det 20. århundrede, 
fra Ellehammers fly til LEGO- 
klodsen og en række af de tekno-
logier, der skal sikre os grøn energi 
i fremtiden. Vi inviterer dig med på 
en rejse, der bygger bro mellem dig 
og Danmarks teknologihistorie og 
ser ind i fremtiden!

Entré: 
Voksne: 110 kr. 
Under 18 år: Gratis.

Åbningstider: 
Februar-oktober,  
tirsdag-søndag: 10-17.
November-januar,  
tirsdag-søndag: 10-16. 
Mandag: Lukket.  

Davids Samling 

Kronprinsessegade 30, 1306  
København K
+45 33 73 49 49
www.davidmus.dk 

Museet består af 3 permanente 
samlinger, som alle oprindeligt 
stammer fra museets stifter, C.L. 
David: Den islamiske, den ældre 
europæiske og den nyere danske 
samling. Hvert år vises 1-2 sær-
udstillinger med relation til sam-
lingsområderne, herunder foto-
udstillinger og udstillinger af mere 
nutidig karakter. Davids Samling er 
et privat museum. Hovedsamlingen 
er den islamiske, som dækker kunst 
fra Muhammads tid til midten af 
det 19. århundrede fra Spanien i 
vest til Indien i øst. Foruden gratis 
omvisninger for voksne og aktivite-
ter for børn i skoleferierne, tilbydes 
hver sæson en række foredrag og 
events i kulturprogrammet Davids 
Bazar til en billetpris af kr. 50. 
Private omvisninger kan bestilles 
mod betaling. Ellers er der gratis 
adgang til alle andre aktiviteter. 
Museets undervisningsafdeling 
tilbyder gratis undervisning på alle 
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Entré: 
Gratis. 
Entré til udstillinger: 75 kr. 
Studerende: 30 kr. 
Under 18 år: Gratis.

Åbningstider:  
Åbent mandag til lørdag. 
For aktuelle tider, se website.  

Designmuseum Danmark

Bredgade 68,  
1260 København K 
+45 33 18 56 56 
www.designmuseum.dk

           

Børnevenlig

Designmuseum Danmark gen-
åbner i juni 2022 efter en stor 
gennemgribende restaurering af 
de historiske bygninger. Et besøg 
på Designmuseum Danmark er en 
totaloplevelse. Der er noget for 
alle. I vores udstillingszoner kan 
man gå på oplevelse i fremtidens 
designede samfund, prøve kræfter 
med designprocesser i interaktive 
zoner, finde de velkendte design-
ikoner fra det 20. århundrede 
og gå på eventyr i det historiske 
wunderkammer. Man kan fordybe 

sig i designlitteratur og magasiner 
i det smukke bibliotek, tage en 
kunstpause i museumshaven, hvor 
Café Klint tilbyder udeservering om 
sommeren. Hvis du gerne vil have 
dansk design med hjem, kan du 
shoppe et væld af unikadesign og 
plakater i museumsbutikken.

Entré:  
Se venligst www.designmuseum.dk

Åbningstider:  
Museet åbner primo juni 2022.  
Se venligst www.designmuseum.dk 
for nærmere oplysninger.  

Det Nationalhistoriske  
Museum på  
Frederiksborg Slot  

Frederiksborg Slot, 
3400 Hillerød
+45 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 monu-
mentale historiemalerier fortæller 
om historiske begivenheder fra 
middelalderen til det 21. århund-
rede. Den permanente samling er 
udstillet i de imponerende pragt-

rum og stuer, og derudover kan 
man på museet opleve skiftende 
særudstillinger, der sætter per-
spektiv på danmarkshistorien og 
portrætgenren. I skoleferier arran-
gerer museet særlige aktiviteter for 
børn. Se det aktuelle udstillings- 
og aktivitetsprogram på dnm.dk.

Entré:  
Voksne: 90 kr. 
Pensionister (65+): 80 kr. 
Studerende: 70 kr. 
Børn: 25 kr. 
Familiebillet (2 voksne + 3 børn): 
180 kr.

Åbningstider:  
1. april - 31. oktober,  
alle dage: 10-17. 
1. november - 31. marts,  
alle dage: 11-15.  

Domkirkens Museum 

Nørregade 8,  
1165 København
+45 61 61 62 20
www.domkirken.dk 
 

Vor Frue Kirke og København – 
livet i byen, livet i kirken – i 100 
år. Siden 1922, da Vor Frue Kirke 
blev domkirke i Københavns Stift, 
har byen og kvartererne omkring 
kirken været gennem en omvæl-
tende udvikling. Pisserenden og 
kvarteret omkring Nansensgade 
var præget af slum, fattigdom og 
stor børnedødelighed. Kirken tilbød 
nødhjælp, sygepleje, seksualunder-
visning, læsekredse, mission i 
bag gårde og sommerophold ved 

hverdage til elever fra 5. klasse og 
opefter, herunder gymnasiet, HF 
og højere læreanstalter, på dansk 
og på 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 tobaksfabrikanten 
og kunstsamleren Heinrich Hirsch-
sprung og hans hustru Pauline, 
åbnede i 1911. Museet huser mere 
end 100 års dansk kunst fra det 19. 
og starten af det 20. århundrede 
- fra den danske guldalder til 
skagensmalerne og symbolisterne. 

Samlingen rummer hovedværker 
af bl.a. C.W. Eckersberg, Anna 
Ancher, P.S. Krøyer og Vilhelm 
Hammershøi. Museet er indrettet 
med møbler og mange malerier på 
væggene, som giver en intim og 
hjemlig atmosfære. I 2022 vil man 
kunne se særudstillingerne ’At male 
på mange sprog. Bertha Wegmann 
(1847-1926)’ indtil 29. maj og  
’EJNAR NIELSEN. At male det 
usagte’ fra 24. august - 11. december.

Entré: 
Voksne: 95 kr. 
1 voksen + 1 barn: 80 kr. 
Unge under 26 år: 75 kr.
Under 18 år: Gratis.
Parkmuseernes fællesbillet: 245 kr.

Åbningstider: 
Onsdag-søndag: 11-16. 
Sidste torsdag i måneden: 11-20. 
Mandag-tirsdag: Lukket.  

Den Sorte Diamant –  
Det Kgl. Bibliotek 

Søren Kierkegaards Pl. 1,  
1221 København
+45 33 47 47 47  
www.kb.dk

          
 
Børnevenlig 

Den Sorte Diamant er Det Kgl. 
Biblioteks kulturhus, der tilbyder 
udstillinger, børneaktiviteter, 
koncerter, litteraturarrangemen-
ter og meget mere året rundt. 
Hvad enten du kommer for den 
spektakulære arkitektur, det gamle 
biblioteks stemningsfulde sale eller 
en forfriskning med havneudsigt 
i caféen, er Den Sorte Diamant 
et besøg værd. I 2022 danner 
det prisvindende vartegn ramme 
om en række udstillinger – især 
om fotografiet. Oplev den nye 
permanente udstilling ’Kameraet 
og os’, som fortæller fotografiets 
historie til i dag med afsæt i Det 

Kgl. Biblioteks samling af mere end 
18 mio. fotos, udforsk den vilde 
historie om britiske Lee Miller – en 
af verdenshistoriens store fotogra-
fer – og oplev de mest unikke og 
kostbare bøger, glober, tegninger 
og andre genstande fra bibliote-
kets samling i den nye udstilling 
’SKATTE’. For børn og deres voksne 
tilbyder Diamanten spændende og 
sjove aktiviteter både inde og ude. 
Udforsk det eventyrlige bibliotek 
i Den Store Diamantjagt, afslør 
Bibliotekshavens hemmeligheder 
eller gå på skattejagt i udstillingen 
’SKATTE’. Butikken sælger udvalgte 
bøger og gaveartikler med motiver 
fra samlingerne. Besøg også Kø-
benhavns bedst bevarede grønne 
hemmelighed: Den mere end 100 år 
gamle bibliotekshave. Tjek 
www.kb.dk for aktuel information.
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I
Immigrantmuseet – Ind-
vandringens kulturhistorie

Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 
+45 72 35 61 00
www.immigrantmuseet.dk
 
   

I 1870’erne rejste Johanna Svens-
dotter fra Blekinge i Sverige til 
Danmark for at prøve lykken som 
tjenestepige. Hun var en af de over 
81.000 svenskere, der immigre-
rede til Danmark i slutningen af 
1800-tallet, sendt af sted for at 
opnå drømmen: Et arbejde og et 
bedre liv. På Immigrantmuseet står 
du ansigt til ansigt med Johanna og 
andre immigranter, der er kommet 
til Danmark. Fra hollænderne, der i 
1500-tallet blev hentet til Amager 
af Christian 2. for at dyrke grøntsa-
ger til hoffet, over tyrkiske gæstear-
bejdere i 1960’erne og 1970’erne til 
nutidens flygtninge og indvandrere. 
Det er historier om jagten på kær-
ligheden eller eventyret, frygten for 
forfølgelse og håbet om et bedre liv. 
Samtidig er indvandringens kultur-
historie også historien om Danmark 
gennem tiden, og om hvordan 
immigranterne er blevet taget imod.

Entré: 
Gratis.
Priser er vejledende.  
Se immigrantmuseet.dk samt 
Instagram og Facebook.
 

Åbningstider: 
Tirsdag-lørdag: 10-16. 
Søndag-mandag. Lukket. 
Åbningstider er vejedende. 
Se website samt Instagram og 
Facebook.  

K
Karen Blixen Museum 

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

   

Børnevenlig 

Karen Blixen Museum – forfatter-
hjem og fuglereservat. Oplev den 
verdensberømte forfatter Karen 
Blixens smukke hjem, hvor de store 
fortællinger som ‘Babettes gæste-
bud’ og ‘Den afrikanske farm’ blev 
til. Karen Blixen Museet på Rung-
stedlund ligger med udsigt over 
Øresund og med adgang til park 
og fuglereservat. På museet kan 
man blandt andet opleve en do-
kumentarudstilling, der på levende 
vis fortæller om Karen Blixens liv og 
forfatterskab, de stemningsfulde 
stuer og den storslåede natur i 
Fuglereservatet. Magasinbyg-
ningen omfatter den hyggelige 
Café Madam Carlsen, butik og 
kulturhus. Museet har skiftende 
særudstillinger, arrangementer og 
temaomvisninger.

Entré: 
Voksne: 100 kr. 
Årskortholder: Gratis.
Studerende og unge under 27 år: 60 kr.
Under 18 år: Gratis
Grupper 10+: 90 kr.

Åbningstider: 
Tirsdag-fredag: 11-20.
Lørdag-søndag: 11-17.
Mandag: Lukket.  

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 
Kronborg Slot, der udefra fremstår 
som både en blanding af elegant 
kongeslot og brutal militær 
fæstning. Kronborg blev bygget 
i slutningen af 1500-tallet for at 
imponere Europas store fyrstehuse. 
Slottets fæstninger, de moderne 
kanoner og forsvarsværket jog en 
skræk i livet på fjenderne og de 
tusindvis af sømænd, som sejlede 
forbi slottet ved Øresund. Tag 
børnene med på en rejse tilbage 
til renæssancen i skoleferierne. Her 
kan I møde spændende figurer fra 
fortiden, som havde deres daglige 
gang på slottet. I december er 

nordkysten for børn og ældre. Som 
byen ændrede sig, og bebo erne fik 
bedre levevilkår, fik kirken overskud 
til at arbejde med store arrange-
menter, koncerter og til at holde 
kirken næsten døgnåben, med et 
tilbud om et spirituelt rum, hvor alle 
kan finde plads. Opmærksomhe-
den på de sårbare med nød hjælp 
og suppekøkken er der dog stadig 
også nu, hvor baggårde er skiftet 
ud med cafemiljø og butiksstrøg. 
Det hele fortælles gennem erin-
dringer, kirkeblade og fotografier. 

Entré: 
Gratis. 
 
Åbningstider:  
24. maj - 20. december,  
mandag-torsdag: 11-16.  
Fredag og søndag: 12-16. 

F
Falsterbo Photo Art  
Museum

Strandbadsvägen 30,  
239 42 Falsterbo, Sverige
+46 40 40 00 83
www.falsterbophoto.com

           

Børnevenlig

Falsterbo Photo Art Museum er et 
nyåbnet museum for fotografisk 
kunst, mindre end en times kørsel 
med bil fra København (alternativt 
1,5 time med tog og bus fra Kbh 
hovedbanegård). Museet har en 
imponerende og helt unik samling 
af international fotokunst med 
omkring 450 signerede original-
fotografier af kendte fotografer 
som Helmut Newton, Richard 
Avedon, Irving Penn, Herb Ritts, 
Ellen von Unwerth, Albert Watson, 
Steven Klein, David LaChapelle, 
Emma Summerton, Robert Map-
plethorpe, Peter Lindbergh, Chen 
Man og mange flere. I samme 
bygning ligger Bistro Perspektiv - 
her kan du spise frokost, middag 
eller bare nyde en kop kaffe og den 
smukke udsigt med hav og strand 
som nærmeste nabo.  
Velkommen til Europas nye muse-
um for fotografisk kunst!

Entré: 
Se venligst falsterbophoto.com
 
Åbningstider: 
Se venligst falsterbophoto.com.  

Furesø Museer

Furesø Museer er et statsanerkendt 
museum, der spænder over Mose-
gaarden, Cornelen og lokalarkivet.  

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: 
Tirsdag-fredag: 11-16.
Søndag: 13-16.  

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

   

Børnevenlig

Den gamle købmandsbutik Cor-
nelen i Stavnsholt er bygget op 
som en typisk gårdbutik på landet 
i 1930’erne. Her er der pustet liv 
i hjemmet og butikken, og der er 
mulighed for at bestille rundvisning 
i hjemmet. På udvalgte søndage er 
der fyldt op i butikken, og der kan 
købes gammeldags slik og legetøj 
såsom kandis, bismarcksklumper, 
hinkesten, påklædningsdukker og 
træ- og bliklegetøj. Se åbnings-
tider på museets hjemmeside.

Åbningstider: 
Se website.  
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Entré: 
Voksne: 145 kr.
Studerende: 125 kr.
Under 18 år: Gratis.
Klubmedlem: Gratis.

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

M
 

M/S Museet for Søfart 

Ny Kronborgvej 1, 3000 Helsingør 
www.mfs.dk

           

Børnevenlig

På afstand er det næsten usynligt, 
men under jorden – midt i den 
nyrenoverede Kulturhavn Kronborg 
– ligger Danmarks søfartsmuseum, 
M/S Museet for Søfart. Det fortæl-
ler historien om Danmark som en 
af verdens førende søfartsnationer 
på stemningsfuld og dramatisk 
vis i nyskabende rammer skabt af 
den prisvindende tegnestue BIG 
– Bjarke Ingels Group. På museet 
kan du fortabe dig i film, genstande 
og tekster i timevis – eller du kan 
gå igennem udstillingen på 20 
minutter og stadig få et glimt af 
søfartens fortid som nutid, dens 
strukturer og elementer. Invitér 
børnene på en magisk leg i Drøm-
meskibet, og nyd et måltid eller 
kaffe i caféen. M/S Museet for 
Søfart er for både børn og voksne, 
den sø-interesserede, historiehung-
rende og gourmander i alle aldre.

Entré:  
Voksne: 120 kr. 
Studerende (med studiekort): 95 kr. 
Under 18 år: Gratis. 
Grupper 15+: 20% rabat.

Åbningstider:  
September-juni, tirsdag-søndag: 
11-17. 
Torsdag: 11-20. 
Juli-august, alle dage: 11-18.  

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. Gå på opdagelse i den 
nye udstilling ’Corona bliver også 
historie en dag’. Med historiske 
og nyindsamlede genstande giver 
udstillingen et indblik i, hvordan 
Covid-19 skriver sig ind i epidemi-

historien. Herudover byder museet 
på ’Det indsamlede menneske’, som 
kommer tæt på skeletter, organer, 
celler og DNA. Oplev hvordan 
kroppen er blevet brugt som 
lægevidenskabens råmateriale – 
fra historiske samlinger af fostre 
og knogler til nutidens kroppe i 
biobankernes frysere. ’Mind the 
gut’ udforsker forunderlige forbin-
delser mellem menneskets sind og 
krop. Gennem videnskab, kunst og 
historie udforskes hjernen, tarme 
og bakterier. 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. 

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 
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 

kongernes juleslot rammen om et 
af Danmarks største julemarkeder 
med kvalitetsvarer, familiehygge, 
juleeventyr, gløgg og æbleskiver. 
Hele året kan gæsterne møde 
Danmarks sagnhelt Holger Danske. 
Han sover tungt i de underjordiske 
gange, Kasematterne, med armene 
hvilende på sit sværd. Han vågner 
brat, hvis Danmark kommer i fare.

Entré: 
Voksne: 125 kr.
(Juni-august: 145 kr.)
Under 18 år: Gratis.

Åbningstider: 
Januar-april, tirsdag-søndag: 11-16. 
Maj-oktober: 10-17.
November-december, tirsdag-
søndag: 11-16.
Lukket 1/1, 24/12, 25/12 og 31/12.  

Københavns Museum 

Stormgade 18, 1555 København V  
+45 21 76 43 66
www.copenhagen.dk 

        

Børnevenlig 
 
Hvad er København for en by og 
hvem er københavnerne? Og hvis 
ikke Absalon grundlagde byen, 
hvornår er den så fra? Besøg det 
nye Københavns Museum og bliv 
klogere på hovedstadens historie. 
Fra de første istidsjægere over de 
ældste spor af byen fra vikinge-
tiden og pest, brande og bombar-
dementer til nutidens Christiania. 
Udstillingen er bygget op om 14 
nedslag i byen, hvor du kommer 
forbi kendte pladser og bygninger 
med betydning for Københavns 
 historie. Se spændende arkæo- 
 lo giske fund og genstande, som 
den kæmpestore nøgle til Vester-
port, skibsvraget fra middelalderen 
og skelettet af et pestoffer. Inter-
aktive installationer, som den nye 
by model, lyde og film, bringer dig 

tæt på historien. Rund besøget af  
i butikken og slap af i gårdhaven.  
Se særudstillingen ’Tidskapsler – 
Købehavn i 1990’erne’ fra  
4. februar til 31. oktober.

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

Åbningstider: 
Mandag-søndag: 9-18.
Torsdag: 9-21.  
 

L
Louisiana Museum  
of  Modern Art  

Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebæk  
+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 pano-
ramaudsigt over Øresund, byder 

hvert år på 6-10 udstillinger samt 
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 et levende 
kulturhus med aftenåbent og et 
rigt udbud af aktiviteter for både 
børn og voksne samt cafe og butik. 

Nye værker i samlingen
Til 1. maj

Peter Cook
Til 8. maj

Sonia Delaunay
Til 12. juni

Diane Arbus
Til 31. juli

Forensic Architecture
5. maj – 23. oktober

Dorothy Iannone
26. maj – 11. september

Alex Da Corte
14. juli 2022 – 8. januar 2023

Tyskland 1920’erne – Neue 
 Sachlichkeit
13. oktober 2022 – 19. februar 
2023

Richard Prince
3. november 2022 – 5. marts 2023 
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Pensionister (65+): 50 kr.
Studerende: 40 kr. 
Under 18 år: Gratis. 
Det er gratis at besøge have og park.

Åbningstider: 
Se hjemmeside. 

Møstings
 
Andebakkesti 5,  
2000 Frederiksberg
+45 69 13 80 90
www.frederiksbergmuseerne.dk

      

Samtidskunst under lysekronen. 
Møstings er en lille kunsthal i en 
klassisk Frederiksberg-villa smukt 
placeret ved en af indgangene til 
Frederiksberg Have. Her kan du op-
leve skiftende kunstudstillinger af 
2-3 måneders varighed. De smukke 
herskabelige 1800-talsstuer med 
højt til loftet, lysekroner og udsigt 
til Andebakkesøen og Frederiksberg 
Have er markante udstillingslo-
kaler, som de udstillende kunstnere 
indtænker og forholder sig til i de 
skiftende udstillinger. Læs mere om 
de aktuelle udstillinger på Fred-
e riksbergmuseernes hjemmeside 
eller på kunsthallens sociale medier.

Entré: 
Gratis.

Åbningstider: 
Tirsdag-fredag: 11-18. 
Lørdag-søndag: 11-17. 
Mandag: Lukket.  

N
 

Nationalmuseet 

Ny Vestergade 10,  
1471 København K
+45 33 13 44 11  
www.nationalmuseet.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, mu-
seets indendørs historielegeplads, 
kommer familiens yngste tæt på 
forskellige tidsaldre og kulturer. Sid 
på skolebænken i en skolestue fra 
oldemors tid, tag på opdagelses-
rejse i vikingeskibet, rør i gryderne 
i middelalderborgens køkken eller 
mærk på stofferne i den pakistan-
ske basar. Følg også med i Natio-
nalmuseets aktuelle arrangementer. 
Spil banko efter museets lukketid, 
quiz dig gennem danmarkshistori-
en, kom til debat og foredrag eller 
tag med på en rundvisning.

Tag med vikingerne på togt i den 
nye anmelderroste særudstilling. 
Sammen med Bjørn Jernside og den 
erfarne krigerviking Hasting sætter 
vi sejl mod Middelhavets fjerne 
og mystiske kyster. I en cinematisk 
total oplevelse er du med, når viking-
erne vinder hæder og rigdomme, 
men også når de møder magtfulde 
fjender på rejsen over ukendt 
farvand. Imponerende guldskatte, 
sværd og smykker samt verdens 
største vikingeskib sætter rammen 
om fortællingen om vikingerne, som 
den aldrig er blevet fortalt før.

Entré: 
Voksne: 110 kr.
Familiebillet (1 barn + 1 voksen): 
100 kr. 
Under 18 år: Gratis. 
Grupper (10+): 100 kr. pr. person. 
Mulighed for køb af årskort.

Åbningstider: 
Juni-september,  
alle dage: 10-17.
Oktober-maj,  
tirsdag-søndag: 10-17.
Mandag: Lukket.  

Nivaagaards 
 Maleri samling 

Gammel Strandvej 2, 2990 Nivå
+45 49 14 10 17
www.nivaagaard.dk

       

Børnevenlig

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 kl. 12, hvor museets 
guide fortæller om de skelsæt-
tende år. 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.
Mandag: Lukket.  

Mothsgården,  
Rudersdal Museer 

Søllerødvej 25, 2840 Holte
+45 46 11 56 58
www.rudersdalmuseer.dk 

 

I Mothsgårdens skiftende udstillin-
ger kan du opleve Rudersdalegnens 
historie i både lokalt og internatio-
nalt perspektiv. Lystejendommen 
Mothsgården ligger mellem kirken 

og kroen i Søllerød og er et godt 
udgangspunkt for ture i det natur-
skønne område. På Mothsgården 
kan du købe kaffe og is, som kan 
nydes i haven eller indendørs. 
 Mothsgårdens permanente ud-
stilling fortæller Rudersdalegnens 
historie fra middelalderens land-
bosamfund til nutidens idylliske 
forstad. Et hovedtema er samspillet 
mellem natur og menneske, som 
er med til at forme de landskaber, 
vi kender i dag. Udstillingen viser 
en række spændende genstande 
og billeder fra Rudersdal Museers 
samling, suppleret af enestående 
indlånte genstande fra National-
museet, Det Kongelige Bibliotek, 
Det Grønne Museum m.fl. Du kan 
også fordybe dig i de mange 
spændende historier i udstillingens 
digitale univers. Og så har Matthias 
Moth, som har givet navn til stedet, 
fået sin helt egen afdeling, hvor hi-
storien 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,  
3120 Dronningmølle  
+45 49 71 79 06
www.munkeruphus.dk

       

Børnevenlig

Besøg det smukt beliggende kunst-
nerhjem Munkeruphus, der i dag 
er udstillingssted for samtidskunst, 
arkitektur og design. Den fredede 
bygning ligger i naturskønne 
omgivelser med udsigt til vandet 
og omgivet af skov, strand og 
skulpturhave. Huset var hjem og ar-
bejdssted for den eksperimenteren-
de hybridkunstner Gunnar Aagaard 
Andersen (1919-1982), der kan 
opleves i en permanent udstilling 
i husets tidligere havestue. Stedet 
viser skiftende udstillinger af både 
unge talenter og anerkendte kunst-
nere fra ind- og udland og afholder 
omvisninger og andre events. I 
caféen sælges frokost, kaffe og 
kage. I den omkringliggende have 
er der direkte adgang til stranden. 
Haven er åben fra solopgang til 
solnedgang, og der er gratis ad-
gang. Besøg også Munkerup Park, 
hvor der er opført et unikt bålsted, 
som alle kan benytte. Velkommen 
til en lille perle på Nordkysten med 
natur, kunst og højt til loftet!

Entré: 
Voksne: 70 kr. 
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Entré: 
Voksne: 115 kr.
Under 27/studerende: 85 kr. 
Under 18 år: Gratis. 
Årskort: Gratis. 
Tirsdag: Gratis. 
Særudstillingsbillet 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 spæn-
dende og begivenhedsrige historie 
fra dets opståen frem til vore dage. 
Museet giver også et indtryk af 
politiets håndtering af forskellige 
former for kriminalitet fra bon-
defangeri, 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: 60 kr.
Under 18 år: Gratis.

Åbningstider: 
Tirsdag, torsdag, lørdag og søn-
dag: 11-16.  

R
Rosenborg Slot

Øster Voldgade 4A, 
1350 København K.
+45 33 15 32 86
www.rosenborg.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, bl.a. kronju-
velerne, som den dag i dag stadig 
tages i brug af H.M. Dronningen. 
Se blandt andet Christian 4.s 
blodplettede klæder, fordyb dig i 
historierne om kongelige kærlig-
hedsaffærer og gå på opdagelse 
i kælderen efter skjulte skatte. 
Besøg Riddersalen, der har udsigt 
over indre København og oplev 12 
store gobeliner, glaskabinettet og 
tre løver af sølv, der stadig bruges 
til kongelige begravelser. 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 slotsbutikken, hvor du kan finde 
bøger, spil, souvenirs og meget 
mere.

Entré: 
Voksne: 125 kr. 

Studerende: 80 kr. 
Under 18 år: Gratis.

Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 11-16.
Mandag: Lukket 
Ændrede åbningstider i  
forbindelse med ferier.

Rudolph Tegners Museum  
& Statuepark

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 

Nivaagaards Malerisamling er 
et lille museum med stor kunst, 
beliggende ud til fredede strand-
enge med kig til Øresund og en 
vidunderlig rhododendronpark. 
Museets kunstsamling fordeler sig 
over 500 års kunsthistorie med 
markante kunstværker fra italiensk 
renæssance, nederlandsk barok og 
dansk guldalder. Dansk guldalders 
dengang mest populære kunstner 
aktualiseres i forårets særudstilling: 
’Wilhelm Marstrand. Den store for-
tæller’. Hen over sommeren præ-
senterer Danh Vo en udstilling med 
den katolske nonne og popkunst-
ner Sister Corita, og i sensommeren 
åbner museet den første udstilling i 
Norden med renæssancens største 
kvindelige kunstner ’Sofonisba – 
historiens glemte mirakel’. Museet 
byder året igennem på aktuelle 
arrangementer omkring særudstil-
lingerne, kunstsamlingen og den 
omgivende natur. I parken findes 
også ’Reservat for truede ord’ 
med omkring 100 ord, der er ved 
at forlade vores sprog. Reservatet 
inviterer til nye opdagelser af spro-
get - og nye samtaler.

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

Åbningstider: 
Tirsdag-fredag: 11-20. 
Weekend: 11-17. 
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 på Nordatlan-
tens Brygge – i hjertet af Køben-
havn. Udstillingen ’Import/eksport’ 
kan ses indtil 1. maj med værker af 
den danske kunstner Gudrun Hasle 
og hendes grønlandske kollega 
Martin Brandt Hansen. Og den 21. 
maj åbner sommerens to særud-
stillinger, den ene med skulpturer 
af den islandske modernist Sigur-
jón Ólafsson (1908-1982), imens 
den anden bringer den færøske 
designer Barbara i Gongini i dialog 
med kunstneren Hauge Í Gongini 
Djernis. Efteråret byder bl.a. på 
udstillingen ’Atlantikumi / I Atlan-
terhavet’. Den kan ses fra den 24. 
september og præsenterer værker 
af Jessie Kleemann, Jeannette Eh-
lers og Pia Arke, der alle forbinder 
og udforsker stemmer, fortællinger 
og kulturer på tværs af Atlanten. 
Ud over skiftende udstillinger og 
hyggelig cafébutik har Nordatlan-
tens Brygge et rigtigt kulturpro-
gram med alt i fra koncerter og 
litteraturaftener til årlige festivaler 
som Nordatlantiske Filmdage, 
Pakhusstrik og Arktisk Festival.

Entré: 
Voksne: 40 kr. 
Pensionister: 30 kr.  
Studerende/unge: 20 kr.  
Under 12 år: Gratis.

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 
 
          

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 Jacob-
sen, og hans vision om at skabe et 
hus med levende kunst til det leven-
de folk lever i bedste velgående.
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Studerende, under 27,  
grupper (10+): 60 kr.
Under 18 år: Gratis.

Åbningstider: 
Tirsdag-fredag: 11-18.
Lørdag-søndag: 11-17. 
Mandag: Lukket.  

T
 

 
Thorvaldsens Museum  

Bertel Thorvaldsens Plads 2,  
1213 København K  
+45 21 68 75 68  
www.thorvaldsensmuseum.dk

  

Børnevenlig

Thorvaldsens Museum er Dan-
marks første museum og byder på 
kunst- og arkitekturoplevelser i 
særklasse. Thorvaldsens Museum 
er Danmarks første offentlige 
 museum og huser billedhugger 
Bertel Thorvaldsens kunst og sam-
linger. 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 
Thorvaldsens omfattende livsværk 
af skulpturer. Thorvaldsen var, ud 
over at være kunstner, også en 
passioneret samler. Museet udstil-
ler på første sal hans omfattende 
samlinger af guldaldermalerier 
fra hans egen samtid og hans 
antiksamlinger af kunstværker og 
genstande fra den græske, romer-
ske og ægyptiske oldtid.

Entré: 
Voksne: 90 kr. 
Under 18 år: Gratis.
Pensionister (DK): Gratis.
Onsdag: Gratis.

Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 10-17.
Mandag: Lukket.
Lukket 24/12, 25/12, 31/12 og 1/1 

 

V
 

 
Vedbækfundene,  
Rudersdal Museer 

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

         

Børnevenlig
 
Mød stenalderjægerne fra Vedbæk, 
som levede i den varmeste periode 
målt siden sidste istid og med 
vandstand i Øresund, der var 5 m 
højere end i dag. I udstillingen kan 
du se enestående 7.000 år gamle 
grave fra Danmarks jægerstenalder. 
Gravene er udstillet sammen med 
jægerstenalderens dyre- og plan-
teliv. Det varme klima betød, at der 
dengang var både sumpskildpad-
der og krøltoppede pelikaner i Ved-

bæk. Se flotte naturscenerier med 
stenalderjægernes byttedyr 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 sva-
nevinge ved siden af en ung kvinde. 
I en anden grav ligger en person 
dræbt med en spydspids i halsen. 
Mød den lille, spinkle kvinde, som 
blev gravlagt på kronhjortegevir. 
Var hun bopladsens største kron-
hjortejæger? Kig også ned i graven 
til den store jæger. Tag børn og 
børnebørn med på 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.  

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 :
Voksne: 70 kr. 
Under 18 år: Gratis. 
Pensionister, grupper (10+) og 
studerende: 55 kr. 

Åbningstider: 
15. april - 31. maj,  
tirsdag-søndag: 11-16. 
Juni, juli og august,  
tirsdag- søndag: 10-17.
September til 23. oktober: 11-16. 

S
SMK – Statens Museum  
for Kunst 

Sølvgade 48-50,  
1307 København K  
+45 33 74 84 94
www.smk.dk

         

Børnevenlig

SMK er Danmarks nationalgalleri 
og landets største kunstmuseum. 

Her kan du opleve mere end 700 
års dansk og international kunst 
lige fra den tidlige renæssance til 
den nyeste samtidskunst. Museet 
ligger i centrum af København og 
er omgivet af grønne, historiske 
parker. Året rundt byder SMK 
på et stort udstillingsprogram, 
arrangementer for børn og voksne, 
kreative værksteder, omvisninger, 
fredagsbarer m.m. Besøg også 
SMK’s unikke spisested Kafeteria 
og museets butik, SMK Shop, der 
bugner af bøger og designobjekter. 
I 2022 præsenterer SMK den første 
store soloudstilling i Danmark med 
den sydkoreanske kunstner Haegue 
Yang og en helt unik udstilling med 
den franske mestermaler Henri 
Matisse, centreret om et af hans 
hovedværker ’Det røde atelier’. Læs 
om aktuelle udstillinger på smk.dk

Entré: 
Voksne: 120 kr. 
Under 18 år: Gratis. 
Under 27 år: 95 kr. 
Voksne med børn: 100 kr. 
Grupper (10+): 110 kr. 
Årskort: Voksne: 295 kr.  
Årskort: Under 27 år: 195 kr.

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

STORM  

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

     

Børnevenlig 

Grin og bliv klogere! På STORM får 
du et muntert og tankevækkende 
indblik i humorens og satirens 
betydning. Vi inviterer indenfor i 
en underholdende og mangfoldig 
verden af værker skabt af billed- 
og scenekunstnere, som har fået 
skiftende generationer til at le. Fra 
historiske kunstnere som Storm P., 
Liva Weel og PH, over Dirch Passer 
til nutidens Roald Als, Casper 
Christensen og Lisbeth Dahl. Den 
humoristiske og satiriske kunst giver 
os ikke alene et underholdende blik 
på Danmarkshistorien fra grundlo-
ven i 1849 til i dag, den giver også 
en karakteristik af humor og satire 
som en kerne i den danske folkesjæl. 
På museets førstesal kan du opleve 
Storm P.s forunderlige verden med 
tusindkunstnerens malerier, tegning-
er og arbejdsværelse. Indtil medio 
september viser museet særudstil-
lingen ’Blot til lyst’. Siden de tidligste 
græske komedier har satire, humor 
og sex kørt parløb. Og vist os at sex 
handler om meget andet end køde-
lig lyst. Udstillingen viser et udsnit 
af, hvordan sex er blevet fremstillet 
af danske satiretegnere og komi-
kere gennem de sidste 150 år.

Entré:  
Voksne: 75 kr. 
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og børnefamilier. Den ligger smukt 
omgivet af en bøgeskov og nær 
Wanås Slot – kun halvanden time 
fra København. 

Gør dit besøg til en heldagstur 
og udforsk området til fods – 
vandringen tager mellem 2,5 og 
4 timer, afhængig af sæson og 
særaktiviteter. Besøg også Wanås 
Konsts workshop, Shop/Deli & 
Café, restaurant og hotel eller dyk 
ned i den permanente samling med 
70+ værker af Igshaan Adams, 
Rana Begum, Nathalie Djurberg & 
Hans Berg, William Forsythe, Ann 
Hamilton, Jenny Holzer, Yoko Ono, 
Robert Wilson og mange flere. 
Fra 5. marts kan du opleve en 
særudstilling med illustrator 
Beatrice Alemagna og den første 
udendørsskulptur af danske Peter 
Linde Busk. 

Designkollektivet Numen/For Use 
udstiller et immersivt installations-
værk af bæredygtig tape fra 7. maj 
og til sommer optræder danser og 
koreograf Joanna Kotze.

Entré: 
Voksne: 175 SEK. 
Under 18 år: Gratis. 
Mulighed for rabat for studerende, 
pensionister og medlemmer af 
Louisiana Museum.

Åbningstider: 
Skulpturparken alle dage: 10-17.
Kunsthal, butik/deli og café åben 
maj-november. 

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, der i 2022 kommer til at 
lægge græstæppe til den første af 
i alt tre udstillinger under temaet 
”ud i parken ind i kunsten.” Fra maj 
til oktober 2022 er det den inter- 
nationalt anerkendte samtids-
kunstner Farshad Farzankia, hvis 
arbejde er kendetegnet ved en farve- 
rig overflod af malerisk energi, der 
får lov at transformere parken. 
Med en baggrund i det grafiske 
univers arbejder Farzankia i enkle 
former og figurer, hvor farven er 
den primære formidler af følelse og 
bevægelse. I 2022 har Willumsens 
Museum, foruden samlingsud-
stillingen ’Willumsens Verden’ 
med Willumsens hovedværker, 
yderligere to særudstillinger på 
programmet.

’Mama Mia’ (jun.-okt. ’22) er 
kurateret af Stense Andrea Lind-
Valdan, der tager Willumsen 
under kærlig behandling i en 
sanselig, feministisk og original 
kuratering af værker fra museets 
samling i samspil med værker af 
en række fremtrædende danske 
og udenlandske samtidskunstnere. 
Keramikudstillingen ’Mellem myte 
og virkelighed’ (nov. ’22 -feb. ’23) 
er skabt i samarbejde med CLAY. 
Udstillingen viser keramiske værker 
af J.F. Willumsen og Jean Gauguin i 
en interessant dialog med skulptu-
rer af den unge, fremadstormende 
billedkunstner Klara Lilja.

Entré: 
Se website for oplysninger om entré.

Åbningstider: 
Tirsdag-søndag: 10-17.
Mandag: Lukket. 
Første onsdag i måneden: 10-20. 

Vikingeskibsmuseet  
i Roskilde 

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

        

Børnevenlig 

Vikingemuseet er et oplagt besøg 
for alle med bare lidt vikinge blod 
i årene. Som det eneste sted i 
verden kan I her gå direkte fra 
oplevelsen af fortidens skibe og 
ud på bådeværftet – og se et 
vikingeskib blive til. I kan endda gå 
ombord i vikingeskibene – og ro ud 
på fjorden, som vikingerne gjorde 
det (1. maj-30. sept.). På Vikinge-
skibsmuseet skal I nemlig ikke nøjes 
med at kigge. Her kan I deltage i 
spændende aktiviteter, hvor I skal 
bruge både hænder og hoved. Alt 
efter, hvornår I kommer, er der nye 
oplevelser - for museets aktiviteter 
følger årets gang – ligesom viking-
ernes arbejde fulgte årstiderne. I 
museumshallen har vi sat strøm til 
de gode historier om vikingernes 
sørejser til fjerne egne, deres ero-
bringstogter og bådebyggerkunst. 
I kan også hjælpe med at løse 
MuseumsMysteriet, se særudstilling 
om undervandsarkæologi og gå 
ombord i to store modelskibe - 

fuldt udrustede med handelsvarer 
og krigerudstyr. I sommerhalvåret 
kan I afprøve jeres evner som 
bådebyggere, møde håndværkerne 
og måske udfordre hinanden til 
drabelige dyster i kamparenaen. 
Café Knarr på museumsøen ser-
verer Ny Nordisk Vikingemad, der 
er moderne måltider, tilberedt med 
vikingernes råvarer.

Entré: 
Voksne, sommerperiode: 160 kr.
Voksne, vinterperiode: 125 kr. 
Under 18 år: Gratis. 

Åbningstider: 
Museet er åbent alle dage.  
Sommer (1. maj til 23. oktober): 
10-17.
Vinter (resten af året): 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. Udstillingens 
rygrad er en tidstunnel, der tilbyder 
de besøgende en fysisk og visuel tur 
gennem historiske stilperioder, fra 

jernalderen til nutiden. Her kan lyset 
opleves gennem historiske vinduer; 
fra tidens tidligste vinduer til nuti-
dens klimavenlige og intelligente 
vinduer. Museet rummer desuden 
et større tema om vinduesglassets 
historiske fremstillingsteknikker og 
nutidens mange typer specialglas 
med særlige funktioner.

Entré: 
Gratis. 

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

W
Wanås Konst – The Wanås 
Art Foundation

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

         

Børnevenlig

Skulpturparken er det perfekte 
udflugtsmål for både kunstelskere 
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Roskilde

Odense
København

Århus

Ålborg

Lejre

Rostock

Flensburg
Puttgarten

Vikingeskibsmuseet 
Vindeboder 12   
DK - 4000 Roskilde 

www.vikingeskibsmuseet.dk 

Under 18 år  
gratis entré

Daglige bådture
1. maj - 30. sept. 

Vikingeskibene 
i Roskilde

Uden skibe, ingen vikingetid.
For 1000 år siden sejlede vikingerne langs Europas 
kyster, op ad floder og over det åbne hav. 
Vikingeskibsmuseet fortæller historien om, hvordan 
vikingerne ændrede verden med deres skibe.
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15Sjælland 

Sydsverige Sjælland

1. Helsingør
 
Danmarks Tekniske Museum  
 
Kronborg Slot

M/S Museet for Søfart 
 
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. Rungsted Kyst 

Karen Blixen Museum 

12. Niva

Nivaagaards Malerisamling
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Sydsverige
 
 
15. Falsterbo Photo Art Museum 
  
16. Wanås Konst – The Wanås Art 
Foundation 
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1. Amalienborgmuseet

2. Arbejdermuseet

3. Copenhagen Contemporary

4. Davids Samling

5. Den Hirschsprungske Samling

6. Designmuseum Danmark

7. Domkirkens Museum

8. Medicinsk Museion

9. Nordatlantens Brygge

10. Politimuseet

11. Rosenborg Slot

12. SMK – Statens Museum for 
Kunst

København

5

4
3

6

2

1

Kulturkvarteret i København 
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1. Dansk Arkitektur Center (DAC) 

2. Den Sorte Diamant –  
Det Kongelige Bibliotek 

3. Københavns Museum

4. Nationalmuseet

5. Ny Carlsberg Glyptotek

6. Thorvaldsens Museum



1. Bakkehuset

2. Cisternerne

3. Møstings

4. STORM
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1

Frederiksberg
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Udstilling 
12.02 – 04.09.2022

Fremtidens rumarkitektur

A Space Saga
dac.dk
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