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Oversigt

Tanker om det nye museum
Mange oplever det at gå på museum som at være tilbage på skolebænken, hvor man får dårlig
samvittighed over ikke at læse det hele, og hvor man hele tiden bliver afkrævet en forståelse.
Mange forlader et museum udmattede og bombarderede med information i stedet for opløftede
og fuld af nysgerrighed. Vi tror, at der er andre måder at gøre det på …
Muligheden for at skabe et helt nyt museum er en unik chance for at give den begejstring, glæde
og undren, som er selve hjertet i et museum, tilbage til de besøgende. Det er også af disse følelser
og oplevelser, at lyst til læring udspringer.
Et naturhistorisk museum fornemste mål er at stimulere interessen for natur og videnskab hos børn
og unge. Men hvis museet først og fremmest henvender sig til børn – som mange naturhistoriske
museer gør – mister man let det voksne publikum, der kun kommer for børnenes skyld, og ikke selv
synes, at det er særlig fængslende eller interessant. Børn er fødte iagttagere, ikke bare af udstillinger, men også af de voksne, de følges med. Skal børn udvikle en varig interesse for natur og
videnskab, skal de spejle sig i og smittes af det engagement og den entusiasme, som de oplever hos
de voksne. Ingen behøver at overbevise et barn om, at fodbold er spændende – de mærker de
voksnes interesse og vil selv være med.
Et naturhistorisk museum, der også fænger hos de voksne, vil se noget anderledes ud end de hektiske
interaktive udstillinger, vi efterhånden er vant til fra science centre og naturhistoriske museer over
hele verden. I stedet for at forlade os på et design fyldt med elektroniske indretninger og aktiviteter
for aktiviteternes egen skyld, vil vi i højere grad skabe udstillinger, der giver plads til ro og
fordybelse og befordrer refleksion og dialog.
Museer er højborge for viden, og det er et vigtigt mål for museet at gøre så meget som muligt af
vores viden tilgængelig. Men vi tror også, at vi kan medvirke til at skabe forundring og engagement
hos publikum ved at give plads til de store ubesvarede spørgsmål. Kan det passe, at mange millioner
arter endnu ikke er opdaget af videnskaben? Er størstedelen af Universet virkelig skabt af usynligt,
mørkt stof? Der, hvor vores viden ophører, er det tilladt for alle at gætte med, at komme med forudsigelser og opstille hypoteser. Livets og Universets mysterier, drivkraften bag al videnskabelig søgen,
giver besøgende på museet en fantastisk mulighed for selv at deltage og ikke blot være passive
beskuere.
At deltage aktivt er én måde at modvirke den museumstræthed, som de fleste kender så godt fra
museumsbesøg. Vi tror, at variation og forandring er en anden vigtig nøgle til at gøre museumsbesøg inspirerende og opløftende. Der skal være plads til både det enkle og det overvældende,
det store og det lillebitte, det skønne og det grimme, det let tilgængelige og det krævende.
Videnskabelige opdagelser har ændret vores verdensbillede. Religiøse opfattelser blev for evigt
forandrede, da det viste sig, at Jorden ikke er flad og centrum i Universet, men i stedet er rund og
kredser om solen. Det samme skete, da Darwin placerede mennesket på den samme evolutionære
gren som aberne. Resultater fra evolutionsforskningen rækker langt ind i ømtålelige politiske emner
– ligger det i den menneskelige natur at være racist, at føre krig eller at konkurrere om naturens
ressourcer?

Så lad os se det i et større perspektiv. Videnskaben og naturen er kernen i vores arbejde, men vores
vision for det nye museum er også at favne kunst, historie, filosofi, økonomi og teknologi og bygge
bro til dem i vores udstillinger og formidling. Vi vil udforske naturen og videnskaben og i den proces
også os selv og det samfund, vi lever i.
Udstillings- og formidlingschef

Hanne Strager
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Og det handler ikke kun om naturvidenskab. Naturen er inspirationskilde for kunsten – billedkunst,
musik og poesi. Det handler også om overlevelse, hvordan vi bruger planter og dyr. Naturen er en
del af vores liv – fra virus og sygdomme til klima og global opvarmning.

Mario Burger
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Materialer og farver
Materialerne i det nye museum er ikke nødvendigvis kostbare.
Men de er af høj kvalitet, og de ældes og slides med ynde.
Naturmaterialer er et oplagt valg, da en glidende overgang
mellem nyt og gammelt, inde og ude er en forudsætning for
at skabe sammenhæng og harmoni. De udstillede genstande
er i centrum, men rammerne er essentielle for, at de kommer
til deres ret. Samspillet mellem genstandene, rummets farveholdning og materialernes karakter udgør en samlet æstetik.

Jens Astrup
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Inde & ude
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Det nye museum vil ikke bare være
placeret i Botanisk Have – haven
vokser ind i museet, og museet
rækker ud i haven. Materialer og
farver udvisker kontrasten mellem
bygningen og den omgivende
natur, mens glaspartier lader
dagslyset komme ind og skaber
transparens i adskillelsen mellem
inde og ude.

Steve Rhodes, Creative Commons
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Træthed er en alt for almindelig følelse, når
man går på museum. Variation modvirker
træthed. Derfor skal der være plads til
både det enkle og det overvældende, det
store og det lillebitte, det skønne og det
grimme, det let tilgængelige og det krævende. Variationen gælder både vekslen i
lysforhold, rummenes størrelse og de stier
og gangarealer, der fører den besøgende
gennem museet. Sammensmeltningen
mellem museet og haven og muligheden
for hvile i udstillingernes pauserum bidrager
til oplevelsen af variation.
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Det nye museum byder dagslyset velkommen og
lader det understrege sammenhængen mellem
inde og ude. Dagens og årstidernes rytme er en
del af museumsrummet, og vejrets omskiftelighed
sætter sit præg på de besøgendes oplevelse. Lys
og mørke, skyggeeffekter og kunstig belysning er
redskaber, der kan bruges til at etablere en stemning
og fremhæve genstandenes skønhed. Da nogle
genstande er meget følsomme, er det vigtigt at
kunne regulere lysindfaldet i udstillingsrummene.

Squirmelia, Creative Commons
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Abrinsky, Creative Commons
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At bevæge sig gennem det nye museum
skal være afslappende og rart. Støjgener
kan være ødelæggende for museumsoplevelsen, og derfor spiller hensynet til
rummenes akustik en essentiel rolle. Men
mødet med naturen er også en oplevelse
for øret, enten i form af slående stilhed,
smukke melodier eller overvældende larm.
En nat i troperne byder på en lydmosaik
komponeret af frøer og insekter, og ved
havets kyst danner bølgeskvulp en
meditativ monotoni. Museet præsenterer
publikum for naturens lydlandskaber, fra
den reflekterende ro og stemningsmættede lyd af rindende vand til regnskovens
væld af toner og stemmer.

Fuglsang museum/Ingrid Fotografi
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Det nye museum summer af liv og
fortæller dramatiske og overvældende
historier om Jorden og himmelrummet. En gang imellem har man behov
for et pusterum, hvor indtrykkene kan
fordøjes, og der er plads til, at tankerne
kan få frit løb. Rundt omkring åbner
vinduespartier et blik mod haven,
eller en bænk inviterer til et kort hvil.
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Mød museet bygger bro mellem det nye
museum og offentligheden. Enhver kan
komme ind fra gaden uden andre ærinder
på museet end jagten på en særlig plante,
et tidsskrift eller svar på et spørgsmål – der
kræves ingen indgangsbillet. Det er et sted
fuld af liv og aktivitet. Besøgende er på vej
til udstillinger, Videncenteret eller butikken,
og studerende og forskere går til og fra deres
arbejde i museets samlinger. Fra museets
ene butik strømmer folk med bøger og film
under armen. Andre går på opdagelse i den
botaniske butik, som er et paradis for planteelskere, der får mulighed for at tage et lille
stykke Botanisk Have med hjem.
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kelseysnook, Creative Commons

Rebecca Leathem, Creative Commons

Museets rummelighed og placering
i den smukke have er de oplagte
rammer for kulturelle begivenheder
fra foredrag og litteraturoplæsninger
til koncerter og happenings. De
udadvendte arrangementer understøtter museets ambition om at være
et sted, som ikke er forbeholdt de få,
men som tilbyder noget for alle.

Niels Linneberg, Creative Commons
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Museet er levende fra morgen
til aften og skaber rum for oplevelser,
man ikke nødvendigvis forbinder
med et museum.

European Parliament
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I Videncenteret hersker en stemning
af koncentration, men samtidig går
snakken blandt engagerede, diskussionslystne mennesker, unge som gamle.
Her kan alle og enhver, studerende,
forskere og alment interesserede, slå sig
ned i dybe lænestole, ved computere
eller mikroskoper og tage for sig af
museets rigdom af viden eller lade nye
ideer spire og gro.

Jens Astrup

European Parliament
Jens Astrup
Esteban Manchado, Creative Commons

Videncenter

Nathan williams, Creative Commons
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Museet bygger bro til andre videnskaber, til kunsten og til dele af
befolkningen, der ikke normalt ville
finde vej til et naturhistorisk museum.

Amber Wilkie, Creative Commons
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At bygge bro

Wunderkammer
Rundt omkring i museet støder man på fortryllende
wunderkamre. Her kan blikket hvile på en enkelt
genstand, og de forbløffende og dramatiske
fortællinger om for eksempel drontekraniet og det
skrøbelige Toromiro-træ udfolder sig. Eller det kan
være et rum, hvor loft og vægge er smykket med
tusindvis af frø eller ædelstene, der omslutter og
overvælder den besøgende.

Pacific Environments Architects/Yellow pages (Tree house)

Et wunderkammer kan også være et eventyrligt
treehouse i haven eller en lille særudstilling, hvor
kunstnere iscenesætter udvalgte genstande og
deres historie på nye og overraskende måder,
der går i dialog med publikum.

Yellow Pages
treehouse restaurant

Rain Rabbit, Creative Commons
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Peter Gorman, Creative Commons

I wunderkamrene står tiden stille et øjeblik. En
enkelt genstand eller tematik er i centrum og
tilbyder en pause undervejs gennem museet
på vilkårlige steder – også i haven eller midt
i udstillingerne.

Andurinha, Creative Commons

DaveKav, Creative Commons
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Museet åbner sig mod sine omgivelser med playscapes,
der indbyder til leg og afslapning. Her kan børn og
voksne søge hen i deres fritid, mærke det grønne græs
mellem tæerne og læne sig tilbage på en solbeskinnet
bænk. Krop og fantasi sættes i sving på klatrevægge
og i levende labyrinter, man kan sætte sig til rette på
en gren og nyde udsigten eller lege jorden er giftig og
springe fra sten til sten.

Mel Toledo, Creative Commons

kkbutterfly01, Creative Commons

Playscapes

Udstillinger og
publikumsfaciliteter

Alle udstillinger skal så vidt muligt – ud over deres
primære funktion som udstillingsrum – danne rammen
om en lang række sociale og kulturelle arrangementer
i form af events, koncerter, ferniseringer, receptioner
m.m. Udstillingerne skal derfor være tilgængelige uden
for museets åbningstid, og det medfører en række
udfordringer i relation til logistik, sikring, infrastruktur,
catering og indretning. På de følgende sider beskriver vi
temagrupperne nærmere og går derefter i dybden med
fire udstillinger – Hvalsalen, Grønland, Biodiversitet og
Verdensrummet – der stiller særlige krav til arkitektur
og indretning.

Jens Astrup

Udstillingerne i det nye museum er samlet i seks temagrupper. Mød Museet tager imod de besøgende med
en række publikumsfaciliteter, deriblandt et videncenter, et auditorium og en restaurant. Herfra kan man
gå videre til museets hovedattraktion Hvalsalen – en
sal med museets unikke samling af kolossale skeletter
fra havets dyb og en stor særudstilling med skiftende
indslag. Temagruppen Mod Nord inviterer på en rejse i
Skandinavien og Grønland, og Livslinjer forgrener sig ud
i en række udstillinger om livets oprindelse og mangfoldighed. I Himmel og Jord drager de besøgende ud i
verdensrummet og ned under Jordens overflade, mens
Historiske Skatte fortæller om de mest eventyrlige fund
fra fortiden.

Mød Museet
Mød Museet byder velkommen til et møde med en enestående rigdom af genstande, viden
og skønhed. Her plejes og styrkes båndene mellem offentligheden og det nye museum.
Nøgleordet er tilgængelighed, og alle kan komme direkte ind fra gaden og bruge Mød
Museets faciliteter uden at løse billet.

Er man derimod ude efter svar på et spørgsmål eller en uløst gåde, er Videncenteret det rette
sted at gå hen. Her står eksperter klar til en uformel dialog om vores natur, studerende kan
fordybe sig i deres eksamensprojekter og mødes med studiegrupper, og enhver med interesse
for naturvidenskabens verden kan slå sig ned med en kop kaffe eller kaste sig ud i bibliotekets
guldgrube af bøger og tidsskrifter. I Videncenteret er det også muligt at låne et mikroskop og
få hjælp til at fotografere sine fund. Har man hørt en ukendt fugl synge, kan man få mysteriet
opklaret i et lydbibliotek, og videobiblioteket bugner af alverdens klip og dokumentarer.
Mød Museet rummer også en række undervisningsfaciliteter. Hvert år bliver ca. 20.000
skoleelever undervist på museet, men i det nye museum vil tallet formentlig stige med 30.000.
Når skoleklasserne ankommer til museet, vil de blive modtaget i et separat lokale med
garderobe, toiletter og frokostlokale, som ligger i forbindelse med lobbyen. Det beskytter
lobbyen mod støj og gør det muligt for underviserne at samle eleverne. Undervisningsfaciliteterne består af klasselokaler, et kontor, et rum til hjælpemidler og et laboratorium, som er
placeret isoleret fra udstillingsarealerne, men som gør det muligt at få nem adgang til udstillingsarealerne og Botanisk Have.

Jens Astrup

I lobbyen, som er museets hovedindgang, møder de besøgende et billetsalg og en informationsskranke, og i garderoben kan man efterlade sit overtøj. De besøgende kan vælge at købe
en billet og gå videre til den imponerende hvalsal, den store særudstilling og rundt i museets
udstillinger. Men man kan også tilbringe sin tid i Mød Museet uden billet. Auditoriet, som har
plads til 450 mennesker, er den ideelle ramme for forelæsninger og filmforevisninger, mens
museets café og restaurant er stedet, hvor man mødes og spiser frokost. Restauranten ligger i
tilknytning til det nye museums hovedindgang, mens cafeen er placeret i det gamle botaniske
museums smukke lokaler tæt ved Nørreport. Her finder man også to butikker. Den ene er et
overflødighedshorn af kunsthåndværk, fossiler, mineraler, film og bøger til videre fordybelse,
mens den anden tilbyder et rigt udvalg af frø, planter og haveredskaber.

Hvalsal og særudstilling

Mod Nord

Hvalsalen og den store særudstilling er blandt museets hovedattraktioner og spiller en central
rolle for museets vision om at bygge bro mellem videnskaber og tiltrække grupper af besøgende, som ellers ikke hører til naturhistoriske museers kernepublikum.

I en række udstillinger vender SNM blikket mod nord og udforsker Skandinaviens natur og de
arktiske egne. Museet har en omfattende samling af genstande fra bl.a. Grønland og Danmark,
der fortæller om livet og klimaet på de nordlige breddegrader fra den seneste istid til nu.

Den store særudstilling bliver det foranderlige indslag med skiftende udstillinger af vidt forskellig karakter og med et stort spænd i både tematisk indhold og udtryk. Internationale rejseudstillinger, kunstinstallationer, egenproducerede udstillinger og meget mere skal medvirke
til at gøre SNM til et levende sted i stadig bevægelse.

Højdepunktet er den smukke Grønlandsudstilling, hvor de store grønlandske pattedyr
optræder side om side med fortællinger om menneskenes tilværelse i det barske miljø. I
udstillingens midte finder man et væksthus med arktiske planter og en klippehave, mens et
wunderkammer er dedikeret den imponerende 20 tons Agpalilikmeteorit af jern. Udstillingen
er beskrevet separat i udstillingsbilaget som en af fire større udstillinger, der stiller særlige
krav til arkitektur og indretning.

Hvalsalen bliver det nye museums ikonudstilling, der rummer SNM’s unikke samling af hvalskeletter. Et hvalhjerte i sprit, blåhvalen fra Årøsund og et skelet af en narhval med to stødtænder
er blandt de helt store highlights. Udstillingen er beskrevet separat i udstillingsbilaget som en
af de fire større udstillinger, der stiller særlige krav til arkitektur og indretning.

Som det første museum i Norden vil SNM desuden præsentere en hel udstilling om fortidens
istider. Udstillingen begynder 600 millioner år før nu, da Jorden var bundfrossen som en
gigantisk snebold, men fokuserer især på de istider, som har domineret den nordiske hemisfære over de seneste 2,5 millioner år. Det danske landskab vidner med sine moræner, ledeblokke, dødishuller og skurestriberne på de bornholmske klipper om isens vældige kræfter og
gletsjernes fremstød fra nord. Blandt genstandene er uldhårede næsehorn og mammutter og
de første spor efter mennesker i Danmark, nogle cirka 125.000 år gamle, marvspaltede dådyrknogler fra Hollerup, som må være resterne af en gruppe neanderthaleres måltid.

Begge udstillinger skal – ud over deres primære funktion som udstillingsrum – danne rammen
om en lang række sociale og kulturelle arrangementer i form af events, koncerter, ferniseringer, receptioner m.m. Udstillingerne skal derfor være tilgængelige uden for museets åbningstid, og det medfører en række udfordringer i relation til logistik, sikring, infrastruktur, catering
og indretning.

Alle de arter, vi har fundet i Danmark fra bunden af Skagerrak til toppen af Himmelbjerget,
vises frem i udstillingen Danmarks Natur. Udstillingen bliver hele tiden opdateret med de
nyeste fund, mens andre arter får plads i det røde kabinet sammen med truede eller måske
helt uddøde former. Danmarks besynderlige dannelseshistorie – bygget på ryggen af kolossale
salthorste og fossilerne af utallige mikroorganismer – får en vigtig plads i udstillingen. Nogle af
dioramaerne på det nuværende Zoologisk Museum er ganske unikke, og de vil blive flyttet over
i den nye Danmarksudstilling, hvor de både vil give et kig ind i den danske natur og tilbage på
museets historie.

Hanne Strager

Sidst men ikke mindst rummer Mod Nord en af de mindre særudstillinger og Magasinet, en ny
museumsfacilitet der så dagens lys på Zoologisk Museum i 2008. Magasinet er uhyre populær
blandt publikum. Her kan man klappe dyrene, røre ved kranier og knogler, sammenligne fjer
eller kigge på insekter under mikroskop. I skabene finder man alverdens arter, og man kan få
timer til at gå med bare at kigge i skufferne med sommerfugle. Museets formidlere står klar til
at besvare spørgsmål og guide de besøgende ud på ekspeditioner, hvor børn kan prøve lykken
med at udgrave fossiler.

Livslinjer

Med udgangspunkt i Livets Træ – en tredimensional fremstilling af livets udvikling – forgrener Evolution, Mennesket og Biodiversitet sig ud i hver sin retning. Udstillingerne tager fat
i fortællingen om livets opståen og udvikling og den ufattelige variation af organismer, der
både før og nu har befolket Jorden.
Livets Træ er oftest fremstillet som et egetræ, men man kan allerbedst vise, hvordan alt levende er forbundet, hvis man breder grenene ud i alle retninger, så de danner en sfære med
livets oprindelse i centrum. Sådan er Livets Træ visualiseret i den nuværende evolutionsudstilling på Zoologisk Museum, og i det nye museum vil det blive videreudviklet og forfinet i en
interaktiv udgave, hvor man kan kalde udvalgte evolutionshistorier frem eller lede efter sine
yndlingsdyrs forfædre.
Klodens myldrende liv indtager især udstillingen Biodiversitet. Rigdommen i museets samlinger
afspejler sig i udstillingen, hvor også de levende samlinger af planter fra hele verden skal være
medfortællere. Et eller flere tropiske væksthuse danner en organisk overgang mellem have
og bygning og medvirker til en afvekslende og sanselig museumsoplevelse. Biodiversitet er
beskrevet separat i udstillingsbilaget som en af fire større udstillinger, der stiller særlige krav til
arkitektur og indretning.

Nikolaj Scharff

Mennesket retter derimod fokus mod en enkelt art. Udstillingen fortæller om de mysterier, vi
har opklaret om mennesket ved hjælp af de nyeste videnskabelige metoder. Genetikere ved
SNM er for eksempel med til at kortlægge menneskets indvandring til Amerika. Nogle af de
ældste skeletfund fra Amerika, som P. W. Lund bragte med hjem fra brasilianske huler, vises
også frem, og publikum får en enestående mulighed for at lære den ældst kendte grønlænder
at kende ud fra en 4.000 år gammel hårtot. Han var i øvrigt en skaldet mand med brune øjne.

Evolution er den sidste af de tre udstillinger, der tager afsæt i Livets Træ. Intet naturhistorisk
museum er komplet uden en udstilling, der er viet til en af historiens bedste ideer, evolutionsteorien. Den permanente udstilling Evolution, der åbnede i 2009 på Zoologisk Museum og blev
en stor succes, vil udgøre rygraden i den nye evolutionsudstilling. Udstillingen viser evolutionens mesterværker og fortæller historien om, hvordan det lykkedes Charles Darwin at se en
sammenhæng i et virvar af detaljer og lægge grunden til en af verdens mest revolutionerende
ideer: evolutionsteorien. I det nye museum udbygges udstillingen med spørgsmålet om livets
oprindelse, og de besøgende kommer på en rejse tilbage i tiden, hvor de møder fossiler af de
livsformer, der har befolket planeten gennem 3,8 milliarder års udviklingshistorie.
Temagruppen Livslinjer favner desuden to udstillinger om de største og de mindste organismer
på kloden. Gigantiske dyr og planter pirrer fascinationen hos de fleste. Man føler sig som en
lilleput ved foden af det californiske kæmpefyrretræ, og fortidens dinosaurer fremkalder en
blanding af skræk og begejstring. I udstillingen Size Matters Mega møder publikum nogle af
de største og uhyggeligste skabninger på Jorden. Men også det, som vi ikke kan se med det
blotte øje, sætter fantasien i sving. Tøffeldyr, mudderdrager og bjørnedyr tilhører en verden, som er så uendelig tæt på og alligevel så fjern. I udstillingen Size Matters Micro kan man
tage på en rejse til den usynlige verden med et scanning-elektronmikroskop – museets mest
avancerede mikroskop.
I et multirum i tilknytning til udstillingerne er der desuden liv og aktivitet ugen igennem. Multirummet kan være indrettet som et amfi- eller anatomiteater og har plads til 60 personer. Her
vil der være alt fra foredrag og forelæsninger for studerende til dissektioner, hvor nysgerrige
besøgende kan få et indblik i konservatorers og forskeres arbejde. I hverdagene bruges multirummet primært til undervisning, men i weekenden er det åbent for publikum.

Birgitte Rubæk

Livslinjer er en hyldest til planetens biodiversitet, en samling af udstillinger dedikeret til Jordens
mangfoldighed af liv.

Himmel og Jord

Historiske Skatte

Himmel og Jord tilbyder to fantastiske rejser: ned i Jordens indre eller ud i vores solsystem – fra
grundfjeldet under os til fjerne galakser i himmelrummet over os.

Statens Naturhistoriske Museum er et af verdens ældste eksisterende museer med rødder
tilbage til Ole Worms naturaliekabinet, der blev grundlagt i begyndelsen af 1600-tallet.
Historiske Skatte består af en række udstillinger i Geologisk Museums smukke, højloftede
rum, hvor de enestående historiske genstande fra museets samlinger vises frem.

Omdrejningspunktet i Verdensrummet er den forundring og betagelse, vi oplever, når vi står
en stjerneklar nat og kigger ud i det uendelige mørke. De besøgende tages med på en vandring, der går fra solen forbi de forskellige planeter med kurs mod den yderste kant af vores
solsystem. Udstillingen er beskrevet separat i udstillingsbilaget som en af fire større udstillinger,
der stiller særlige krav til arkitektur og indretning.
I Den Dynamiske Jord lader vi Jorden selv fortælle. Store klippeskiver står som en samling meterhøje monolitter og vidner om de kolossale kræfter, der har formet Jorden. Foldninger, vulkanske gange, frostsprængninger og fint lagdelte klipper fra havets bund viser, at kloden kan
forandre sig næsten umærkeligt over millioner af år, men også med stor hast og med katastrofale følger for livet. I udstillingen kan man opleve, hvad der sker, når kontinenterne kolliderer,
og når den smeltede masse bryder igennem skallen som vulkanudbrud.

I Mineralsalen funkler og glimter et væld af sjældne mineraler og ædelstene, men også ganske
almindelige mineraler, som tilfældigvis er ufatteligt smukke. De flotte gamle montrer er en del
af museets historie, der får lov at blive i udstillingen. Men nye teknikker inden for lyssætning
fremhæver genstandenes skønhed, og i et særligt mørklagt rum med ultraviolet lys udstilles
samlingen af fluorescerende mineraler, der bare er grå og triste i dagslys, men som lyser op i
alle mulige farver i UV-lys.
Foruden Kunstkammeret og Mineralsalen finder man et mindre særudstillingsrum med
skiftende udstillinger og et wunderkammer med uvurderlige ædelstene og -metaller.

Geert Brovad

Verdensrummet er afskåret fra dagslys og kan med fordel placeres under jorden eller i midten af en bygning. Vi ønsker, at udstillingen ligger i tilknytning til Den Dynamiske Jord, men i
denne udstilling vil det til gengæld være fordelagtigt at lade dagslyset spille en rolle.

Et elefantfoster i sprit, fiskeherbariet fra ekspeditionen til Det Lykkelige Arabien og de originale herbarieark, der lå til grund for værket Flora Danica, er blot nogle få af Kunstkammerets
kostbarheder. Et rum er desuden dedikeret til P. W. Lunds banebrydende fund i Sydamerika,
mens verdens ældst registrerede museumsgenstand – en hestekæbe omvokset af en egerod –
naturligvis også får en central plads.

Illustration: Statens Naturhistoriske Museum og Ralph Appelbaum Associates

Udstilling:

Hanne Strager

Grønland

Den grønlandske natur er voldsom og skrøbelig på en og
samme tid. Fra kolossale ismasser, der sættes i bevægelse af
kælvende gletsjere, til iskrystallernes filigran, der knuses så
let som ingenting.
Udstillingen om Grønland viser det overvældende og det
mikroskopiske og fortæller både den store og den lille historie om Grønlands natur og de mennesker, der bebor den.
I udstillingen støder man på de store grønlandske pattedyr
som moskusokse og hvalros og et udpluk fra museets samling af isbjørnekranier og -skeletter, som er verdens største
og ældste. Udstillingsrummet danner også rammen om et
møde med de mennesker, der har trodset det barske klima
og lever deres liv mod nord. Via audiovisuelle medier beretter de selv om mødet mellem menneske og natur og
tilværelsen i Grønland.
I en overdækket atriumgård i udstillingens midte træder
man ind i et arktisk væksthus, hvor man fornemmer den
svale luft. Her kan man gå på opdagelse i den grønlandske
geologi og botanik i en klippehave fyldt med arktiske
planter. Farvestrålende laver slynger sig om klippestykker,
mens purpurstenbræk strør sine fine lilla blomster over
det bastante fjeld.

Tegninger: Lars Holm

Andrew Johnson, Creative Commons Licence

I et wunderkammer fortælles den
spektakulære historie om den 20
tons tunge jernmeteorit Agpalilik,
der ramte Kap York i Nordvestgrønland for 10.000 år siden.

Grønland er store vidder, blå himmel og hvid
is. Og fjelde med tusinder af sorthvide fugle. I
et særligt udstillingsrum vil de udstillede fugle
fortælle om de uhyre bestande af lomvier og
søkonger, som nærmest vil fremtræde lige så
distinkt grafisk som de tæpper og beklædningsgenstande, som inuitter har lavet af fugleskind.

Bag is og klipper er Grønland som et smykkeskrin, der gemmer
på smukke og værdifulde mineraler. Diamanter, guld og verdens
største kryolit-krystal bliver nogle af attraktionerne i udstillingen
om Grønlands undergrund, en veritabel Aladdins hule af smukke
mineraler.

Ole Johnsen

Illustration Birgitte Rubæk

I det afkølede væksthus i det overdækkede atrium finder man et udsnit af Grønlands flora af
overvejende små, men til gengæld meget farverige planter. De vokser mellem klipper og sten
fra Grønland, som kan være dækkede af laver, der har levet i mange tusind år. De grønlandske
planter trives kun i kulde og stærkt lys, en udfordrende kombination af krav for konstruktionen
af et væksthus.

Departement of Geophysics, Niels Bohr Institute
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Fotomontage: Birgitte Rubæk

At Grønlands indre har været dækket af skov, hvor der nu er indlandsis, fik forskerne et overraskende eksempel på i 2004. Under
boringer ved forskningsstationen NGRIP, næsten 1000 km nordøst
for Kangerlussuaq, nåede man 3091 meter under Indlandsisens
overflade til nogle lag, hvor isen er grumset og indeholder noget,
der ligner barkstykker. Her, hvor isen er mere end 120.000 år gammel, fandt man også en nål fra et fyrretræ.

I et særligt, nedkølet rum vil man se den utrolige formrigdom, som is og sne gemmer på. Man kan lave sine egne
snekrystaller, studere dem med afkølede mikroskoper og se det fine farvespil, som polariseret lys laver i is.

For 390 millioner år siden – i den geologiske periode Devon – lå Grønland ved ækvator. I aflejringer i Østgrønland fandt man i begyndelsen af
1900-tallet fossilerne af Ichthyostega, en af de første firbenede fisk og
dermed et af de første landlevende hvirveldyr. Det udstillede fossil er et af
palæontologiens største klenodier.

Jørn Madsen

Birgitte Rubæk

Statens Naturhistoriske
Museum rummer verdens
største og ældste samling
af isbjørneskeletter og især
kranier, og de vil blive udstillet i den nye Grønlandsudstilling. Samlingerne
bruges endnu af forskere,
der blandt andet undersøger dem for tungmetaller
og hormonlignende stoffer.

Udstilling:

Nikolaj Scharff

Biodiversitet

Livets mangfoldighed på Jorden spænder fra de
mindste alger og bakterier til blåhvaler og
gigantiske californiske redwoods, fra almindelige
gråspurve og mælkebøtter til sjældne pandaer og
lemurer. Udstillingen er ikke en snorlige fortælling
fra A til Å om alle organismerne på Jorden, men
et patchwork af mindre udstillinger og stemningsmættede rum, væksthuse med levende planter,
skatkamre med det mest fantastiske og sjældne fra
museets magasiner og små oaser til eftertanke og
fordybelse.
Biodiversitet bliver en af museets smukkeste
udstillinger, men den tager også fat på en af verdenssamfundets største udfordringer: at dæmme op
for tabet af arter. Vi står over for en verdensomspændende biodiversitetskrise, hvor arter forsvinder
hver eneste dag. Gennem livets historie har arters
uddøen været en naturlig og uadskillelig del af
evolutionen, men menneskets aktiviteter medfører,
at Jordens biodiversitet svinder alarmerende
hurtigt.
Udstillingen handler om det store arbejde, forskere over hele verden gør for at dokumentere
og beskrive verdens biodiversitet, og den indsats
der gøres for at bevare arter og biotoper. Det er
et arbejde, som museets egne forskere er dybt
engagerede i, og hvis vigtighed hele tiden bliver
større og større. Men først og fremmest er udstillingen en hyldest til verdens biodiversitet; et på en
gang lærerigt, tankevækkende og poetisk møde
med det overvældende mylder af organismer, der
udgør livet på Jorden.

Tegninger: Lars Holm

Mogens Trolle

Orkidé-familien er mester i biodiversitet og er en af de
artsrigeste plantefamilier på Jorden. Den rummer tusindvis
af arter, fra de smukke og prangende blomster, vi kan købe i
en blomsterforretning, til mærkelige og komplicerede arter,
der er afhængige af at snylte på andre planter eller kun kan
bestøves af en ganske bestemt art af natsværmer. En del
af biodiversitetsudstillingen er indrettet som et moderne
drivhus, hvor publikum kan nyde synet af smukke og sjældne
orkideer fra hele verden.

Illustration: Birgitte Rubæk

På ekspeditioner finder museets botanikere hele tiden
nye og truede arter og indsamler stiklinger og frø til plantebørnehaver i Botanisk Have. Udstillingen er forbundet
med drivhuse, hvor man kan følge bevaringsarbejdet på
nært hold og stå over for næsten hele verdensbestanden
af visse plantearter.

Birgitte Rubæk

Birgitte Rubæk

I 1962 døde det sidste vilde eksemplar af Toromiro-træet, der kun fandtes på
Påskeøen. Det er endnu ikke lykkedes at genplante træet i det fri, men i udstillingen
vil Toromiro-træet trone i sit eget specialdesignede drivhus.

På opdagelse i museets samlinger

Birgitte Rubæk

For de ganske få, der har fået lov til at komme på besøg i museets magasiner,
er denne oplevelse ofte helt uforglemmelig. I det nye museum vil vi dele de
enestående samlinger med de besøgende. Skellet mellem udstilling og videnskabelig samling udviskes, og man kan komme helt tæt på kranierne, skeletterne,
spritglassene og skindene. Dele af de videnskabelige samlinger vil være synlige
gennem store glaspartier, og publikum kan komme helt tæt på under særlige
rundvisninger, ledet af forskerne og kuratorerne selv, som alle har spændende
og personlige historier om samlingernes genstande.

At sidde ved et vandhul en tropenat er først og
fremmest en oplevelse for øret. Frøer og insekter
fylder natten med melodiske og mystiske lyde. Et
særligt område i udstillingen indrettes til et meditativ og stemningsmættet rum med et lavt bassin
og lydene af frøer fra hele verden.

Jos Kielgast

Birgitte Rubæk

Geert Brovad

Nikolas Ioannou

Tegninger: Lars Holm

Udstilling:
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Verdensrummet

Illustration: Statens Naturhistoriske Museum og Ralph Appelbaum Associates

I tusinder, måske millioner af år har mennesker kigget op i himlen, på Månen, på alle
stjernerne, på planeterne og undret sig. Findes der andre former for liv? Hvor langt
strækker rummet sig? Hvad er der, når det holder op? Udstillingen om solsystemet og
planeterne handler om det, der fascinerer os, når vi står en stjerneklar nat og kigger
ud i verdensrummet. Publikum inviteres på en rejse ud i verdensrummet, fra Solen
forbi de forskellige planeter med kurs mod den yderste kant af vores solsystem.
De første fire planeter møder man i øjenhøjde. De karakteriseres alle ved at have forskellig stoflighed og temperatur. Den metalliske og kraterfyldte Merkur; den glohede,
svovllugtende og ekstremt ugæstfrie Venus; den behageligt tempererede vandplanet
Jorden og den røde, sandede Mars med de blændende hvide iskalotter. Det kan både
ses og føles, hvor vidt forskellige de rent faktisk er. Længere ude støder man på de
ydre gasplaneter. Mægtige, fremmedartede kloder med komplicerede vejrsystemer
og ringe svæver over den vandrende, mens en komet indimellem passerer forbi og
forsvinder bagud i det tomme rum.
Sideløbende med rumrejsen gives plads til meteoritter, månesten, historier, facts og
ikke mindst de stadig uløste mysterier og ubesvarede spørgsmål. Gallerier opfordrer
til at gå i dybden med emner som for eksempel museets enestående samling af
meteoritter, solsystemets forskellige måner og dannelsen af livets byggesten i
eksploderende stjerner. Det handler ikke bare om, hvad vi ved… men i høj grad også
om, hvordan vi ved det.
Efter de yderste planeter på kanten af solsystemet og med flere lysår til næste stjerne
konfronteres publikum med universets intethed. Bagude syner Solen ikke af meget
mere end andre stjerner. Et rum uden synlig afgrænsning og med et vue ud mod vores
mælkevej og fjerne galakser. Et rum, hvor tanken kan rejse frit.
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Månen
Præcis som planeterne er månerne også
vidt forskellige. I månesalen kan publikum
komme tæt på et udvalg af de mange
måner, der findes i solsystemet. Det er
modeller skabt i forskellige materialer,
der understreger månernes egenart.
De kuglerunde glober minder om store
ædelstene i bakken hos en juvelér eller
om mærkelige ensartede skulpturer på et
kunstmuseum.

Solen

Asteroidebæltet

NASA

Efter at have besøgt Mars og med kurs mod de ydre gasplaneter
møder publikum pludselig en sværm af asteroider. Asteroiderne er
materiale fra det tidlige solsystem, som aldrig blev samlet til en planet,
og de kan give os ny og spændende viden om vores solsystem. Følger
man asteroidebæltet, bevæger man sig ind i et kammer, hvor blandt
andet museets enestående samling af meteoritter er udstillet.

Illustration: Joakim Engel Foto: NASA

Ved solsystemets
yderste grænse
Efter at have taget rejsen fra Solen, forbi
planeterne og gennem asteroidebæltet
når man endelig til den yderste kant
af solsystemet. Vender man sig og ser
tilbage mod Solen herfra, virker den
kold og fjern; ikke meget større end
andre synlige stjerner. Vores egen galakse
– Mælkevejen – med dens flere hundrede
milliarder stjerner kan ses som et lysende
bånd, mens der ude i det fløjlssorte dyb
kan anes tusindvis af andre, ufatteligt
fjerne galakser. Rejsen ender frit svævende i et rum uden synlige afgrænsninger. Ved hjælp af projektioner og
scenografiske teknikker forlader den
besøgende solsystemet, og samtidig
skabes en stemning og et miljø, der
opfordrer til fordybelse og eftertanke.
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Udstillingen tager sin naturlige
begyndelse ved Solen. En enorm
glødende kugle møder publikum
som det første på rejsen gennem
solsystemet. Den pulserende
overflade gør næsten, at den virker
levende. Indimellem sender
eksplosioner på overfladen
kraftige udladninger ud igennem
solsystemet, der blandt andet
skaber fænomener som nordlys
i Jordens atmosfære.

Mars byder på endeløse ørkenlandskaber, hvor
hidsige tornadoer hvirvler det fine røde støv
op. Tornadoerne tegner hele tiden tilfældige
streger hen over ørkenlandskabet, så hver
dag byder på nye kunstværker. I Mars-rummet
bliver publikum stillet over for de mange typer
af indicier, der er for liv på Mars – og for det
modsatte. Man kommer nærmere på selve
Mars. Tæt på de enorme øde landskaber, tæt
på isen og tæt på det røde støv.
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NASA

Mars

Neptun ulmer blåligt på grund
af metan i planetens atmosfære.
Vindhastigheder på 2.000 km/t
og temperaturer ned til -210°
præger den foranderlige overflade på denne ekstreme klode.
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Når det er forår på Mars, og
Solens lys tager til, smelter
isen på de stejle skråninger.
Klipperne smuldrer, og smeltevand finder vej gennem
sprækkerne. Måske kan
vandløbene endda samles til
floder på den røde planet.

Udstilling:

Illustration: Statens Naturhistoriske Museum og Ralph Appelbaum Associates

Hvalsalen

Udstillingen vil yde hvalerne fuld retfærdighed. Der er luft
om salens mange skeletter, og man kan se en flok 15 meter
lange kaskelotter på sikker afstand eller tage verdens største
dyr, den op til 190 ton tunge blåhval, i nærmere øjesyn.
Imellem kæmperne vil man opdage flokke af narhvaler og
spækhuggere. Det er en udstilling, der pirrer nysgerrigheden
med dyr så fremmedartede, at man kan stå længe og
fundere over deres anatomi.
Hvalsalen rummer næsten alle de hvalskeletter, som tidligere
var at finde i museets videnskabelige magasiner, gemt for
offentligheden. Forskere besøger hvert år samlingen, og i
det nye museum skal de stadig have adgang til at gøre deres
studier og komme på nært hold fra lifte og stiger. Skeletterne monteres med metalkonstruktioner, som er udformet
unikt til hver eneste ryghvirvel og ribben.

NOAA

Hvalsalen bliver det nye museums største rum med 18
meter til loftet og gangbroer i flere planer. Rummet bliver
det naturlige sted at afholde receptioner, ferniseringer og
middage, og salens akustik skal også afstemmes til musik og
optræden. Sammen med det nærliggende særudstillingsrum
vil hvaludstillingen blive central for museets bestræbelser på
at nå et nyt publikum.
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Hvalsalen bliver et af det nye museums ikonudstillinger.
Hvalerne er den dag i dag nogle af de mindst udforskede
dyr, og de gemmer på endnu uløste gåder. Mange arter
kendes kun fra ganske få fund, og er man på hvalsafari, vil
man som regel kun se skyggen af en hval, der forsvinder i
dybet. I Hvalsalen kan man tage sig god tid til at betragte
de kæmpemæssige dyr.

Olie fra hvalspæk oplyste Europas
og Amerikas byer, før man for alvor
begyndte at udnytte jordolien, og
man kan stadig støde på maskiner,
som ifølge manualerne bør smøres
med særlige hvalolier. Kødet spillede
en meget lille rolle for den vestlige
hvalfangst, men havde stor betydning
for oprindelige folks hvalfangst, som
har historiske rødder mange tusind år
tilbage i tiden. I en sidefløj til Hvalsalen finder man udstillingen om
menneskets samliv med havets
kæmper, fra krinoliner til parfumer,
spækspader og elfenbensfigurer.
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De største hvaler har nærmest ingen fjender og dør ofte af alderdom, og de enorme kroppe ender på havets bund, hvor
de giver næring til talrige organismer. Nogle arter kender man udelukkende fra hvalkadavere, visse muslinger er for eksempel helt afhængige af at kunne fæstne sig på de hvalskeletter, der ligger strøet ud over havbunden som frodige, men
kortlevende øer. En af disse, komplet med ådselsædere, kan man se i en montre, nedsænket i Hvalsalens gulv.

3D-graphics: Søren Buus & Joakim Engel

Videnskaben har endnu ikke fundet en
forklaring på, hvordan det kæmpemæssige hvalhjertes mange millioner muskelceller arbejder sammen, uden at det
ender i kaos og hjerteflimmer. Et hjerte
fra en grønlandshval vil blive udstillet i
konserveringsvæske, et glaskar med en
vægt på flere ton.

Tegninger: Lars Holm

Det 24 meter lange skelet af den blåhval, der strandede ved Årøsund i
december 1931, er måske det største på noget museum og vil få en central
placering i salen.

Birgitte Rubæk

Geert Brovad

Nogle hvaler er så små, at deres skeletter
kan stå på en hylde, mens andre vejer
mange tons.

Samlingen af stødtænder fra narhvaler er enestående i verden, og en
af museets videnskabelige juveler er
den uhyre sjældne dobbelttandede
narhval. Man har bl.a. udvundet dna
fra tænderne og sammenlignet det
med dna fra narhvaltænderne i den
tronstol, som kan ses på Rosenborg
Slot, nær det nye naturhistoriske museum. Nogle af tænderne vil stadig
sidde på kranierne i den udstillede
flok narhvaler, andre bliver vist i
sidegalleriet.

Statens Naturhistoriske Museum har brugt Ralph Appelbaum
Associates (RAA) som konsulenter under arbejdet med at udvikle
og analysere temagrupper, overordnede strukturelle sammenhænge
samt enkelte udstillinger. De følgende 11 opslag er produktet af
dette samarbejde på to specifikke områder:
1.

2.

Koncept-, lokalitets- og projektanalyse af det samlede
udstillings- og formidlingsprojekt, herunder:
•

Temaer og værdier

•

Relationer mellem museet og Botanisk Have

•

Målsætninger

•

Analyse af byggeområde

•

Analyse af omgivende bymiljø, adgangsveje og fremtidig placering

•

Analyse af tematisk opbygning og intern organisering

Detaljering og arealberegning på Hvalsalen, der er en af
de største planlagte udstillinger.

Concept Analysis / Underpinning Themes and Values
The Natural History Museum of Denmark (SNM) was established
as a national museum in 2004 from the merging of four longstanding institutions: the Geological Museum, Zoological Museum, Botanical Garden and Botanical Museum and Library. It is
now a part of the University of Copenhagen. Over the next five
years, the Museum plans to consolidate to a single location in the
Botanical Garden.
THE GENEROUS MUSEUM
A fundamental philosophical underpinning of SNM is the idea of
The Generous Museum, with its focus on the real and the authentic, and equal emphasis placed on experience and learning. The
value of generosity not only requires the Museum to open doors
and collections, but it also serves as a mandate to create spaces
for contemplation, reflection and observation. Ultimately the new
Museum will initiate thoughtful encounters with its collections,
opening for visitors multiple avenues of inquiry and inspiring them
to explore and discover. The Museum will illuminate history’s
tremendous capacity to embrace both the natural and the cultural.
Through the relationship with its unique collections and site, the
Museum seeks to intertwine science, art and culture, all the while
acknowledging the rich and varied ways in which people learn.

Garden
SNM
Collections

Science

Generous
Museum

PROJECT VALUES
Main values of the project include:
•
open and generous
as expressed through the articulation of the building and providing
access to wide-ranging experiences
•
inclusive
exploring the synergy between nature and culture via sensitive
transitions between garden and museum
•
spontaneous
allowing space for contemplation and reflection, as well as the
underlying need for communal interaction

Museum
Buildings

Art &
Culture

Concept Analysis / Underpinning Relationships
Copenhagen’s Botanical Garden is among Europe’s oldest and
most beautiful, and it is essential to this project. Not only do the
grounds serve as a haven for visitors and wildlife in the middle of a
thriving metropolis, but the serene landscape also provides a spectacular setting for the new Natural History Museum.
The Garden itself should be regarded as a living exhibition, containing approximately 12 thousand plant species. This is the largest collection of living plants in Denmark collected from around
the globe. In the wild many of these plants are considered rare
or endangered, some are even extinct. The Garden also houses
the only seed and gene bank in the world in which all the material
was collected in the wild.
The intent is for the Garden and the Museum to be interwoven,
creating a unique oasis in which both parts are integral to the
whole.

Project Objectives
With this new building project the Museum seeks to make accessible its collection and balance it with the natural beauty of
the Botanical Garden, bringing together science, art, nature and
community in intriguing new ways. A distinct challenge will be
creating dynamic new spaces while maintaining the integrity of
the Garden, which has landmark status. There is a very clear and
decisive desire to make the transition between indoors and outdoors seamless and permeable, thereby emphasizing the symbiotic
relationship between nature and culture, as articulated by the Museum buildings and the Gardens. Furthermore, the architectural
expression should reflect the values of openness and generosity.
Defining features include the renowned Garden setting and the
Museum’s unparalleled and wide-ranging collections, which contain approximately 12 million specimens of preserved animals,
preserved and living plants, tissue cultures, fossils, minerals, and
rocks. The new architectural framework must ensure that a significant portion of the scientific collections has the potential to be
accessed by the widest possible audience, all while safeguarding
the specimens with regard to conservation and security. The provision must also allow for a sensitive integration with pre-existing
architectural conditions.
The new development will address urgent needs in terms of the
Museum’s infrastructure, providing new exhibition spaces, stateof-the-art conservation and science laboratories and educational
studios, as well as world-class accommodation for the scientific
collection. The SNM collection also includes some objects not on
permanent display for conservation reasons or because they serve
as an academic resource. On-site facilities to house the scientific
and study collections will provide improved access for students, academics and, on occasion, the public. The collections will require
modern, secure, environmentally controlled systems capable of
maintaining the stable conditions necessary for the preservation of
objects.
The Museum requires the utilisation of high quality materials and
clever spatial and technical solutions that must take into consideration the constraints of working within a landmark setting.

Site Analysis / Development

New facilities will include
•
Exhibition galleries
•
Educational facilities
•
Storage/collection facilities
•
Research facilities
•
Amenities, including shops, restaurant, cafe, cloakroom
•
Administrative offices

rsgade

Gothe

rsgade

Lake

Existing buildings

Above grade new
development zone
Oster Farimagsgade

Oster Voldgade

Existing facilities include
•
Historic, listed garden and landmark-status greenhouses
•
Geological Museum
•
Some outbuildings

Gothe

Existing paths

Oster Farimagsgade

The site of the new SNM comprises the following:

Key:

Oster Voldgade

SITE OVERVIEW
This site is a landmark garden with listed buildings and greenhouses. Some new facilities can be constructed, but some of the provision may need to be below grade, or sensitively integrated into
the environs. The site layout must take into consideration linkages
between existing gardens, buildings and amenities, and provide innovative solutions for automobile access and traffic management.

Below grade new
development zone

Solvgade

Solvgade
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Site Analysis / Connections
Train Station +
City Centre
Key:
Re-purpose existing
route f or primary path

rsgade

Gothe

Existing paths

Create new
connection

Teams are asked to consider the circulation requirements of the
site, taking care to factor in the juxtapositions of varying spaces/
gardens/galleries and any special requirements. The ideal scheme
will allow for the natural flow of visitors, providing places for them
to pause and reflect.
A

Primary catchment

Oster Farimagsgade

Secondary connection

Oster Voldgade

Primary connection
Oster Farimagsgade

B
Secondary catchment

C

Rosenborg Castle
+ Castle Gardens

ACCESS
The new facility must be fully accessible and the design must be
inclusive to meet all visitor requirements. Pedestrian access is of
particular importance, with pedestrians coming from the South,
North, and the East. Care must be taken when considering connecting and integrating the proposed building into its immediate
context as well as keeping in mind its relationship to the city at
large.

B

rsgade

Gothe

Oster Voldgade

Despite its tranquil setting, SNM is strategically located near key
city landmarks, including the Nørreport train station (the busiest in
Copenhagen), Rosenborg Castle and Gardens, and National Gallery of Denmark. Careful consideration must be given as to how
to integrate access to the Museum and provide connections to
these landmarks without negatively impacting the flow of pedestrian traffic through the Botanical Garden.

Tertiary catchment

SERVICING
Public access to the building will be via a main entrance/Main Hall
that should be accessible from both the Garden and the street.
Trade and professional entrances should be considered for the
building, focusing on delivery and collections area/marshalling area
and core staff (administrative and research) offices.
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National Gallery
of Denmark
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Project Analysis / Architectural Dynamics
DESIGN AMBITION AND COMPLIANCE
The winning scheme should sensitively integrate the Museum’s
new components with the Botanical Garden setting and existing
buildings such as the Geological Museum (G) and the Botanical
Greenhouse (B), creating a porous filter between the gardens and
the Museum buildings, and a controlled barrier between the Museum and the street.
As a Natural History Museum we have an inherent interest in conservation and preservation; therefore architectural interventions
must be environmentally sustainable and the Museum must have
a low carbon footprint. There will be a full range of utilities and
services to the site. When considering any additional buildings
and additional services, the need for the site to be environmentally
sustainable must be taken into consideration.

Wing 2
Key:

B

G

B

Existing Geology
Museum

Central Core

Existing Botanical
Greenhouse

Wing 1

G

Botanical Garden

Connecting existing
anchors/themes

architectural
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Creating new themed wings
and a central core
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Use of natural ventilation, design and management of climate
sensitive areas, use of natural shade and breezes, rainwater harvesting, low wattage fittings and reticulated automatic sprinkler
systems all should be considered. The carbon footprint of the
Museum and its associated areas should be minimalised through
good design of the new building and the linkages between facilities and the landscape.

Open + controlled
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Embracing + protecting
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Project Analysis / Thematic Groupings
DESIGN CONTEXT
A strong relationship to the Garden is crucial. It is also essential
that design schemes consider critical connectors or “nodes”, spaces where science, art, culture, and community can come together,
facilitating social interaction on the one hand, and contemplation
on the other. These connectors will underscore the idea of consilience, or the “jumping together” of disciplines/knowledge and
outline their integral relationship to culture.
Furthermore, the architectural expression should enable a generosity of movement, accommodating not just a flow of inside and
out, but also factoring in the development of gathering spaces
and niches that can be explored on a more intimate and detailed
level. Designing for the human scale should also be of consideration here, and the ideal scheme will allow for shifts in perspective
as well as the creation of varied experiences and places where
small events can blossom and ideas can take root.

Key:
Navigation/information
nodes

Wing 2

LAKE

Public access
open to park

Life Lines
Secondary
public acess

Facing North
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Central Core
Wing 1

Navigation/information
nodes

Meet the Museum

Controlled public
access to Galleries
Life Lines

The main building blocks of the Museum are as follows (and will
be described in greater detail on subsequent pages):
Wing 1
•
Historical Gems (not part of competition programme)
•
Rocks and Stars
•
connector/node

Secondary
public acess

Whale Hall

Historical Gems

Rocks and Stars

Rocks and Stars

Gallery for
Temporary Exhibitions

Whale Hall

scale bar meters
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Central Core
•
Whale Hall & Gallery for Temporary Exhibitions
•
Meet the Museum (Teaching and visitor facilities)
•
connector/node
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•
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Project Analysis / Thematic Groupings - Central Core
Meet the Museum
•
Lobby (VF-01)
•
Knowledge Center (VF-02) and auditorium (VF-03)
•
Garden shop (VF-04) Relocated to Botanical Museum
•
Museum shop (VF-05) 400 m2 Botanical Museum
•
Restaurant & Cafe (VF-06) 200 m2 Botanical Museum
•
New educational facilities, including a laboratory (TF-01)
and classrooms (TF-02 to -04)
•
TF-05 Relocated to Botanical Museum
•
Storage room (TF-06)
•
Office for teaching staff (TF-07)
•
School group facilities: class arrival area, cloakroom, lunch
room, toilets (TF-10)

Key:

Meet the Museum
VF-01

NOTE: Diagram
divisions relate
only to individual
Galleries

Gallery divisions

Public access
Galleries
Teaching
Galleries

VF-02

Life Lines

Controlled
access Galleries

VF-03
TF-10

Facing North

TF-07
TF-06
Historical Gems

Rocks and Stars

Whale Hall

Relocated to
Botanical Museum

Connection
to the Garden

TF-05
VF-04
TF-04

Whale Hall & Gallery for Temporay Exhibitions
•
Whale Hall (EX-01)
•
Gallery for temporary exhibitions (large) (EX-16)
•
Wunderkammer, under development (WU-07)
•
Storage room for exhibitions (SR-07)
•
Operations/control room (OR-05)

Relocated to
Botanical Museum
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TF-03

TF-02

VF-05
TF-01
400 m2
Botanical Museum

VF-06
Connection
to the Garden
200 m2
Botanical Museum

EX-16
Whale Hall
Gallery for Temporary Exhibitions
NOTE: Diagram
divisions relate
only to individual
Galleries
plan location

EX-01

SR-07

OR-05
WU-07

Project Analysis / Thematic Groupings - Wing 1
Wing 1 contains the exhibition groupings Historical Gems and
Rocks and Stars:
Historical Gems (not included in competition programme)
•
PW Lund (EX-10)
•
Kunstkammer (EX-11)
•
Minerals (EX-15)
•
Temporary exhibition space (EX-17)
•
Rotunda (EX-19 ,-20)
•
Treasury (WU-01)
•
Storage room for exhibitions (SR-08)
Rocks and Stars
•
Solar System Walk (EX-07)
•
Dynamic Earth (EX-08)
•
Wunderkammers (WU-04, -05)
•
Storage room for exhibitions (SR-05)
•
Operations/control room (OR-03)

Key:

Gallery divisions

Public access
Galleries
Teaching
Galleries

Life Lines

Controlled
access Galleries
Controlled Galleries
not included in
Competition

Historical Gems

Rocks and Stars

NOTE: Diagram
divisions relate
only to individual
Galleries

Facing North

Rocks and Stars
OR-03
Whale Hall
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Historical Gems
NOTE: Diagram
divisions relate
only to individual
Galleries
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EX-19
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EX-08

Project Analysis / Thematic Groupings - Wing 2
Wing 2 contains the exhibition groupings Life Lines and Facing
North:
Key:
Gallery divisions

EX-03

Connection to
the Garden

Public access galleries

Teaching galleries

EX-04

Note:
Diagram divisions
relate only to
individual galleries

Life Lines

Life Lines

Controlled access galleries
Facing North

EX-09

TF-08
OR-01
SR-01
SR-02
Rocks and Stars

GH-01

Whale Hall

Facing North
•
Greenland (EX-02)
•
Ice Age (EX-05)
•
Nature of Denmark (EX-06)
•
Hands-on Collection (EX-14)
•
Temporary exhibitions gallery (small) (EX-18)
•
Agpalilik Meteorite (WU-02)
•
Arctic Greenhouse/Rock Garden (GH-02)
•
Storage room/Greenhouse (SR-03)
•
Storage room/Exhibition (SR-04)
•
Operations/control room (OR-02)

EX-12
WU-06
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Historical Gems

WU-03

Life Lines
•
Biodiversity (EX-03)
•
Human Species (EX-04)
•
Evolution (EX-09)
•
Size Matters, Mega (EX-12)
•
Size Matters, Micro (EX-13)
•
Tree of Life (WU-03)
•
Wunderkammer (WU-06)
•
Greenhouses (GH-01)
•
Storage room/garden (SR-02)
•
Storage room/exhibition (SR-01)
•
Operations/control room (OR-01)
•
Class room (TF-08)
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WHALE HALL, NATURAL HISTORY MUSEUM OF DENMARK
The Whale Hall at the Natural History Museum of Denmark showcases one of the
most complete collections of whale skeletons in the world, displaying nearly every
species of large whale. It is the centerpiece of the Museum and just located off the
main entrance.
Visitors enter a soaring space awash in ambient daylight from above. Articulated
whale skeletons are suspended from the ceiling, forming an arc that enables the
visitor to appreciate the sculptural qualities of each specimen as well as its sheer size
and scale. Suspended glass walkways bisect the space on two levels allowing
people to see “eye-to-eye” with the mammals on view.
In addition, the gallery is zoned for multiple purposes:
A tiered Specimen Library runs the length of the gallery — it is here that
visitors can examine the whale spirit collection, tusks from narwhals,
assemble a whale skeleton, and learn about the facts and the myths
surrounding these majestic creatures.
Two viewing balconies provide the perfect opportunity to gaze out over the
whales in the gallery.
Seating on the bottom floor allows visitors to pause and marvel at the
whales overhead, or look at an actual whale heart in a nearby showcase.
Visitors can examine the remains of a great whale in a Whale Fall diorama
embedded in the floor.
A raised seating area provides a gathering space for groups, or a place to sit
during concerts and special performances.
TECHNICAL AND SPATIAL REQUIREMENTS
It is anticipated that the Whale Gallery will be extremely popular; therefore it should
be situated near toilets, the events/entrance desk, main atrium, catering, service
corridors, and special access for loading. Furthermore, the gallery will need to be
accessible in the evening for special events, while the majority of the museum is
closed to the public.
The specimens in the gallery need sufficient humidity and climate control and
therefore this system will need to be fully automated and capable of running
constantly. The proposed system should be integrated into the architecture and not
impact the gallery visually. To maintain humidity and climate control, it maybe
necessary to create a door and lobby system to enter the gallery, thereby allowing
the levels within the gallery itself to remain within an acceptable range.

Planning & Design

Gallery dimensions and load
The gallery height is approximately 18m with a floor capacity of 1,500 sqm set in a
rectangular or oval shape, with additional space for the Specimen Library and
viewing galleries of approx 300sqm each on 2 levels. The space should be accessed
over 3 levels in total, connected by lifts and stairwells hidden within the walls:
Level 1 complete floor — Whale Fall, whale heart, seating, and
events area.
Level 2 Specimen Library, viewing gallery and walkway.
Level 3 Specimen Library, viewing gallery and walkway.
The gallery should be constructed of glass and steel to allow daylight into the
gallery and also to provide sufficient suspension loads of 100 tonnes for the whales,
whale mounts and walkways. Doorways to the gallery need to be of sufficient size
to allow access for specimens of up to four meters in length. A service corridor and
vertical lifts will need to be integrated into the walls to allow for movement
of specimens.
Display systems and mechanical/electrical service requirements
The suspension system should be as refined and minimal as possible, potentially
fabricated in stainless steel. Whale mounts are articulated, and should be designed
to reflect the artistic purpose of the gallery. The majority of the whales and
walkways should be set out to allow maintenance and cleaning from the floor via a
mobile hydraulic lifting system.
The glass display case set into the floor for the ‘Whale Fall display’ should be
constructed to allow visitors to walk on it. A barrier system should be integrated
into the floor to allow for controlled access, as required. The ‘Whale Fall’ artefact is
considered to be real and should therefore have a sealed and controlled
environment, with special access via an under floor service corridor and artefact
prep room.
All mechanical and electrical services, along with audiovisual hardware, show
lighting and control, gearing and systems, should be hidden within the architecture.
A hidden control room (for concerts and special events) should be easily accessed
from Level 1. The wall opposite the balconies and Specimen Library doubles as a
projection surface for special events, and therefore should be kept clear. Also set
within the wall should be hidden access points for services and catering (i.e. places
for catering preparation, such as drinks set up); these must not be visible to or
accessible by the public.
Material finishes
The material finishes, including the flooring, must be appropriate for a high footfall
through the gallery and suitable for multiple uses, including concerts, performances,
events and rentals, touring exhibitions and teaching groups. The surfaces and
substructures should be sufficient to allow for maximum capacity and movement
during events. The surfaces will need to be highly durable and easily maintained,
and improve with age and use. Over 70% of the surfaces should be acoustically
treated to correlate with the versatility of the space and also to help maintain a
serene and contemplative atmosphere.
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Oversigt over udstillinger og tilhørende funktioner

ID.No.

Temagruppe Navn

Emne

Funktioner

Hvalsalen

Udstillingen indeholder størstedelen af museets omfattende samling af hvalskeletter, hvoraf mange skal ud- Udstilling, arrangementer og events
stilles ophængt frit i rummet. Udstillingen rummer desuden genstande, der fortæller om hvalernes biologi,
som f.eks. koncerter, receptioner, midog dyregruppens store indflydelse på forskellige kulturer gennem århundreder. Hvalsalen vil derudover blive dagsselskaber m.m., rundvisning
anvendt til kulturelle arrangementer og events som f.eks. koncerter, receptioner, middagsselskaber m.m.
Hvalsalen udgør en af fire større udstillinger, hvor indhold og design har afgørende bygningsmæssige implikationer. For yderligere information henvises til udstillingsbilaget i konkurrencematerialet.

Særudstilling, stor

Udstillingsområde for større, skiftende udstillinger. Skal desuden benyttes til kulturelle arrangementer, koncerter, receptioner og events

Udstillingsområde for større, skiftende
udstillinger. Skal desuden benyttes til
kulturelle arrangementer, koncerter,
receptioner og events

Wunderkammer

Lille særskilt udstillingsrum til udstilling af unikke samlingsgenstande, kunstneriske installationer m.m.

Udstilling

Depot

–

–

OR-05

Operatørrum

–

–

EX-02

Grønland

Udstilling om Grønlands flora, fauna og geologi. Museet er i besiddelse af verdens mest omfattende
naturhistoriske samling fra Grønland hvoraf meget skal udstilles, ligesom også en stor mængde kulturhistoriske elementer skal inkluderes. Udstillingen skal placeres omkring en overdækket atriumgård. Den skal
desuden indeholde et nedkølet væksthus med arktiske planter, der ligeledes fungerer som en klassisk ”rock
garden” med grønlandske bjergarter ( se GH-02 ). Grønland udgør en af fire større udstillinger hvor indhold
og design har afgørende bygningsmæssige implikationer. For yderligere information henvises til udstillingsbilaget i konkurrencematerialet

Udstilling, rundvisning og undervisning

EX-05

Istid

En udstilling, der handler om istider, og viser dele af museets samling af fund fra den fauna, der levede i
Danmark under sidste istid. Udstillingen vil bl.a. berøre dyrs og menneskers vandringer og udbredelse i relation til global nedkøling samt istidernes indflydelse på ændringen af landskaber og levesteder

Udstilling, rundvisning og undervisning

EX-06

Danmarks Natur

En udstilling der omhandler Danmarks flora, fauna og geologi

Udstilling, rundvisning og undervisning

Magasinet

Magasinet er en udvidelse af en allerede eksisterende udstilling på Zoologisk Museum, hvor publikum kan få Udstilling, rundvisning og undervisning
lov til selv at gå på opdagelse mellem afstøbninger, kranier, fugleskind og konkylier, som alle må berøres

EX-18

Særudstilling, lille

Rum til mindre, skiftende udstillinger

Udstilling

WU-02

Agpalilikmeteoritten

Agpalilik-meteoritten udstillet i særskilt rum

Udstilling

GH-02

Arktisk væksthus/Rock Garden

Væksthus for arktiske planter.

Udstilling

SR-03

Depot, gartner

–

–

SR-04

Depot

–

–

OR-02

Operatørrum

–

–

WU-07
SR-07

EX-14

Mod Nord

EX-16

Hvalsal og særudstilling

EX-01

Biodiversitet

Biodiversitet er en udstilling om livets mangfoldighed på vores klode. Den er tænkt som et potpourri af forskellige tilgange til beskrivelsen af denne diversitet - små udstillinger i udstillingen, der hver især bidrager
til det større billede. Udstillingen skal ligge omkring en uoverdækket gårdhave og tænkes sammen med ét
stort eller flere mindre tropiske væksthuse, der indeholder dele af Botanisk Haves levende samling. Biodiversitet udgør en af fire større udstillinger, hvor indhold og design har afgørende bygningsmæssige implikationer. For yderligere information henvises til udstillingsbilaget i konkurrencematerialet

Udstilling, rundvisning og undervisning

EX-04

Mennesket

Udstilling der handler om mennesket som art – vores udviklingshistorie, forfædre og indflydelse på Jordens
økosystemer. Hvad har vi til fælles med alle andre organismer, hvilke træk deler vi med vores nærmeste
slægtninge og hvad adskiller os fra alt andet liv på Jorden?

Udstilling, rundvisning og undervisning

EX-09

Evolution

En udstilling om livets udvikling og processerne, der driver evolution. Udstillingen viser livets historie fortalt
gennem fossiler og museets samling af organismer fra hele verden. Også videnskabshistorie og ikke mindst
historien om manden bag evolutionsteorien Charles Darwin vil være centrale elementer. Udstillingen er en
modificeret udgave af en allerede eksisterende udstilling fra 2009 på Zoologisk Museum

Udstilling, rundvisning og undervisning

EX-12

Size matters – Mega

Size matters mega er en udstilling om kæmper – både før og nu. Her kan man opleve skiver af gigantiske
træer, dinosaurer og kæmpeblæksprutter – samt flere kubikmeter store spritpræparater af havets titaner

Udstilling, rundvisning og undervisning

EX-13

Size matters – Mikro

Udstillingen her er modstykket til søsterudstillingen om kæmpeorganismer. Her beskrives det usynlige liv i
den mikroskopiske verden, bl.a. ved hjælp af glasmodeller udført af kunstnere og laserbrændte 3D modeller. I et aflukket rum placeres museets scanning-elektronmikroskop (SEM), hvor forskere kan arbejde, mens
publikum ser med

Udstilling, rundvisning og undervisning

Livets Træ

Wunderkammeret skal rumme en udbygget og nyfortolket udgave af den 3-dimensionale fremstilling fra
den eksisterende udstilling på Zoologisk Museum. Livets træ er tænkt som et samlingspunkt for flere af udstillingerne, der omhandler evolution og diversitet.

Udstilling, rundvisning og undervisning

WU-06

Wunderkammer

Lille særskilt udstillingsrum til udstilling af unikke samlingsgenstande, kunstneriske installationer m.m.

Udstilling.

GH-01

Væksthus

Væksthus i forbindelse med biodiversitetsudstilling. Udstilling af planter fra tropiske, subtropiske og temperede levesteder
Væksthuset kan bestå af flere mindre væksthuse eller være flexibelt og kunne opdeles i op til fire mindre
væksthuse, hvor det mindste ikke må være under 200 m2

Udstilling, rundvisning og undervisning

SR-02

Depot, gartner

–

–

SR-01

Depot

–

–

OR-01

Operatørrum

–

–

TF-08

Undervisningslokale i udstillingsområde

Rum til brug ved undervisningsforløb i udstillingsområdet. Kan evt. indrettes som amfi/anatomisk teater og
bruges ved foredrag og events

Undervisning

EX-07

Verdensrummet

Udstillingen er tænkt som en vandring gennem vores solsystem. Fra solen, forbi de forskellige planeter og
helt ud til solsystemets yderste grænse. Udstillingen vil bl.a. indeholde kunstneriske fremstillinger af planeter og måner og museets fantastiske samling af meteoritter fra hele verden. Verdensrummet udgør en af
fire større udstillinger, hvor indhold og design har afgørende bygningsmæssige implikationer. Verdensrummet er desuden den eneste udstilling, der allerede delvist er finansieret af fondsmidler. For yderligere information henvises til udstillingsbilaget i konkurrencematerialet

Udstilling, rundvisning og undervisning

Den dynamiske Jord

En udstilling om dannelsen af vores planet, de processer, der konstant omformer Jorden, og om de byggesten, den består af. Udstillingen vil rumme en betragtelig mængde geologiske præparater, heriblandt
store enkeltstykker af forskellige bjergarter

Udstilling, rundvisning og undervisning

Wunderkammer

Lille særskilt udstillingsrum til udstilling af unikke samlingsgenstande, kunstneriske installationer m.m.

Udstilling

Wunderkammer

Lille særskilt udstillingsrum til udstilling af unikke samlingsgenstande, kunstneriske installationer m.m.

Udstilling

SR-05

Depot

–

–

OR-03

Operatørrum

–

–

EX-08

WU-04
WU-05

Himmel & Jord

WU-03

Livslinjer

EX-03

P.W. Lund (Ikke del af konkurrenceprogrammet)

En udstilling om den danske forsker P. W. Lund og hans udgravninger i brasilianske huler i midten af det 19.
århundrede. Udstillingen vil være centreret om del af de dyre- og menneskefund, som Lund indsamlede og
sendte hjem til Danmark, og som siden har indgået i museets samlinger.

Udstilling, rundvisning og undervisning

EX-11

Kunstkammer (Ikke del af konkurrenceprogrammet)

Kunstkammeret er en udstilling om museets egen historie fortalt igennem samlingsobjekter, hvoraf nogen
kan spores helt tilbage til Ole Worms rarietetskabinet fra starten af 1600-tallet. Udstillingen vil desuden
rumme historiske præparater fra kongelige samlinger og århundreders videnskabelige ekspeditioner

Udstilling, rundvisning og undervisning

Mineralsalen (Ikke del af konkurrenceprogrammet)

Allerede eksisterende, historisk udstilling på Geologisk Museum, der forbedres og opdateres både på indhold og udtryk. Udstillingen indeholder en stor samling af smukke mineraler. I et mindre rum vises fluorescerende mineraler under UV-lys

Udstilling, rundvisning og undervisning

Særudstilling, lille (Ikke del af konkurrenceprogrammet)

Rum til mindre, skiftende udstillinger

Udstillingsområde for skiftende udstillinger. Skal desuden benyttes til
kulturelle arrangementer, koncerter,
receptioner og events.

EX-15

EX-17

Rotunde, nord, GM, stue

Rotunde mod Sølvgade, stueetage

–

EX-20

Rotunde, nord, GM, 1, sal

Rotunde mod Sølvgade, 1. sal

–

WU-01

Skatkammer (mineraler) (Ikke del af konkurrenceprogrammet)

Lille wunderkammer i forbindelse med EX-11, hvor uvurderlige ædelstene, ædelmetaller og sjældne mineraler fremvises

Udstilling

SR-08

Depot

–

–

VF-01

Lobby

Ankomstområdet for museets gæster som bl.a. indeholder billetsalg/information, toiletter og garderobe til
min. 500 besøgende

–

VF-02

Videncenter

Videncentret er stedet hvor publikum, studerende og fagfolk kan opsøge og dele viden. Her vil man blandt
andet kunne finde et fagbibliotek, et film- og lydbibliotek og nyheder om museets nyeste forskning. Her vil
besøgende også kunne møde forskere og måske gå på opdagelse i studiesamlinger.

Bibliotek, seminarer, laboratorium, lyttestation, akriver, studesamling. Dele af
bogsamlingen, ca. 100 m2, skal opbevares under strenge sikkerheds-foranstaltninger. Ca. 75 m2 er arkiv.

VF-03

Auditorium

Auditorium til seinarer, fordrag, filmfremvisning m.m. Siddepladser til 450 mennesker

Seminarer, undervisning, AV-præsentationer og biograf.

VF-05

Butik, museum

Museumsbutik med et bredt udvalg af varer som f.eks. kunsthåndværk, mineraler, fossiler og bøger

_

Restaurant & Café

Restaurant og café kan placeres sammen eller adskilt. Det anslås at der vil være ca. 200.000 serveringer om
året, og der skal samlet være plads til ca. 200 siddende gæster ad gangen

_

Laboratorium til undervisning

Laboratorium til undervisningsbrug med plads til 35 elever

Undervisning

VF-06

TF-01

Undervisningslokale

Undervisningslokale til folkeskoleklasser og gymnasieklasser med plads til 35 elever

Undervisning

TF-03

Undervisningslokale

Undervisningslokale til folkeskoleklasser og gymnasieklasser med plads til 35 elever

Undervisning

TF-04

Undervisningslokale

Undervisningslokale til folkeskoleklasser og gymnasieklasser med plads til 35 elever

Undervisning

TF-06

Depot, undervisning

Opbevaringsrum til undervisningsudstyr og naturhistoriske præparater

_

TF-07

Kontor til undervisningsstab

Kontor til undervisere i skoletjenesten

_

TF-09

UDGÅET/CANCELLED

–

–

TF-10

Ankomstområde for skoleklasser

Et separat område til ankomst af skoleklasser indeholdende garderobe, frokoststue og toiletter

_

SR-06

Depot

–

–

OR-04

Operatørrum

–

–

VF-06

Café / Cafe

Restaurant og café kan placeres sammen eller adskilt. Det anslås at der vil være ca. 200.000 serveringer om
året, og der skal samlet være plads til ca. 200 siddende gæster ad gangen

–

VF-04
VF-05
TF-05
–

Botanisk museum

TF-02

Mød Museet

EX-19

Historiske Skatte

EX-10

Butik, have

En butik i haven eller i overgangen fra have til museum med salg af frø, planter, haveredskaber, bøger m.m.

–

Butik, museum

Museumsbutik med et bredt udvalg af varer som f.eks. kunsthåndværk, mineraler, fossiler og bøger

–

Undervisningslokale

Undervisningslokale til folkeskoleklasser og gymnasieklasser med plads til 35 elever

Undervisning

Kontor til formidlingafdelingen

Kontor

–
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