Museu
Museus Sócioculturais e históricos
Arbejdermuseet/The workers museum
Billund Museum
Bornholms Museum
Danmarks Tekniske Museum/The Danish Museum of science
and technology
Dansk Jødisk Museum/The Danish Jewish Museum
De Danske Kongers Kronologiske Samling/Danish Royal
Collections
De kulturhistoriske museer i Holstebro /The Cultural History
Museums in Holstebro

Website

Especialidade

Região

www.arbejdermuseet.dk

rotina de vida / trabalhadores história do século 19

Região da Capital da Dinamarca/Copenhague

www.billundmuseum.dk

museu local

Região Sul da Dinamarca

www.bornholmsmuseum.dk

museu local

Região da Capital/ Bornholm

Desenvolvimento local

região Zelândia

História judaica na Dinamarca antes da 2ª GGM

Região da Capital da Dinamarca/Copenhague

Castelo real . século15 exposição

Região da Capital da Dinamarca/Copenhague

www.tekniskmuseum.dk
http://jewmus.dk/en/the-danishjewish-museum/
http://dkks.dk/english
www.kulmus.dk

Fiskeri- og Søfartsmuseet/Fisheries and Maritime Museum

http://www.dengamleby.dk/the-oldtown/
http://energimuseet.dk/EnergyMuseum-Home.aspx
http://www.fimus.dk/en/

Frederiksberg Museums

www.stormp.dk/

Furesø Museer/Furesoe Museums
Gammel Estrup, Herregårdsmuseet/Gammel Estrup, The Manor
Museum
Give-Egnens Museum

http://furesoemuseer.dk/
http://www.gammelestrup.dk/engel
sk.aspx
www.gem.dk

Glud Museum

www.gludmuseum.dk

Greve Museum

http://www.grevemuseum.dk/Om%
20os/English%20introduction.aspx

MS Søfart/Maritime Museum of Denmark

http://mfs.dk/en/

Helsingør Kommunes Museer

http://www.vaerftsmuseet.dk/

Industrimuseet / Museum of Industrial Culture
Industrimuseet Frederiksværk /Museum of Industrial Culture in
Frederiksværk

http://www.industrimuseet.dk/
http://www.indmus.dk/english_histo
ry.asp

Kroppedal Museum

http://kroppedal.dk/english/

Kvindemuseet i Danmark/Women's Museum

http://kvindemuseet.dk/uk/

Københavns Museum/Museum of Copenhagen

http://www.copenhagen.dk/en/

Den Gamle By, Danmarks købstadsmuseum/The Old Town
Energimuseet/Energy Museum

Lemvig Museum
Limfjordsmuseet
Læsø Museum
Marstal Søfartsmuseum / Maritime Museum of Marstal
Middelfart Museum

museu local - muitos locais. Museu de marina

região norte da Dinamarca

Museu ao ar livre história e cultura / Urbano

região central da Dinamarca

a história social e técnica da energia na Dinamarca

região central da Dinamarca

Pesca e museu marítimo, história natural
Diversos Locais e foco: arte, sátira, Idade de Ouro,
entretenimento no século 20.
museu local e especialização em história migrações

região sul da Dinamarca
Região da Capital da Dinamarca/Copenhague

vida na mansão do século 17

região central da Dinamarca

Região da Capital da Dinamarca/Copenhague

museu local

região sul da Dinamarca

museu local

região central da Dinamarca

museu local e especialização na 1º guerra Mundial
Dinamarca

Região da zelândia

museu marítimo

Região da zelândia

museu local

Região da zelândia

história da indústria / história

região central da Dinamarca

património industrial e museu local

Região da zelândia

museu local com especialização em astronomia,
arqueologia
vidas e trabalho das mulheres na cultura dinamarquesahistória
museu local com especialização em trabalho comunitário e
história urbana e arqueologia

Região da zelândia
região central da Dinamarca
Região da Capital da Dinamarca/Copenhague

http://www.lemvigmuseum.dk/welc
ome.htm
http://www.limfjordsmuseet.dk/en/o
m-museet
http://www.laesoe-museum.dk/
http://www.marstal-maritimemuseum.dk/

museu local com especialização em pesca e cultura de
cultura
museu local
museu marítimo

região sul da Dinamarca

http://www.middelfart-museum.dk/

museu local com especialização em psiquiatria

região sul da Dinamarca

museu local

região norte da Dinamarca
região norte da Dinamarca
região norte da Dinamarca

Moesgaard Museum

http://www.moesmus.dk/en/

etnografia e arqueologia e arqueologia marítima

região central da Dinamarca

Morsland Historiske Museum/Morslands Historical Museum

http://en.museummors.dk/

museu local

região norte da Dinamarca

Museums in Brønderslev Kommune

http://www.bkmuseer.dk/

museu local

região sul da Dinamarca

Museums in Fredericia

http://www.fredericiahistorie.dk/

museu local

região sul da Dinamarca

Museum of Thy and Vester Han Herred

http://www.thistedmuseum.dk/

museu local

região norte da Dinamarca

Museum of Varde City and Area
Museus Sócioculturais e históricos
Museum at Koldinghus

http://vardemuseum.dk/

museu local

região sul da Dinamarca

castelo do século 15

região sul da Dinamarca

museu local , história moderna

região sul da Dinamarca

museu local

Região da Capital da Dinamarca/Copenhague

diversos lugares, museu local e museu de arte

região central da Dinamarca

museu local

Região da Zealândia

Museum at Sønderskov
Museum Amager
The Museums in Horsens

http://www.koldinghus.dk/uk/
http://www.sonderskov.dk/UK.aspx
?ID=26
http://www.museumamager.dk/inde
x.php/da/english.html
http://www.horsensmuseum.dk/Om
%20Museet/English%20version.as
px

Museum Lolland-Falster

http://www.aabnesamlinger.dk/museumlollandfalster(
en)/

Museum Midtjylland

http://www.museummidtjylland.dk/

Museum Nordsjælland

http://museumns.dk/

Muse®um

http://www.museumsalling.dk/

Museum Sydøst Danmark

http://www.museerne.dk/

Museum Sønderjylland

http://www.museumsonderjylland.dk/1-English.html

Museum Vestfyn

http://www.museumvestfyn.dk/engli
sh.html

Museum Vestsjælland

museu local - que abrange uma grande parte do Jytland.
Arqueologia
museu local
diversas localizações. Museu de arte e museu de história
natural
museu local

região central da Dinamarca
Região da Zealândia
região central da Dinamarca
Região da Zealândia

museu local com 20 localidades diferentes Arqueologia,
história cultural, história natural, história da arte

Região Sul da Dinamarca

museu local

Região Sul da Dinamarca

http://www.vestmuseum.dk/

museu local - que abrange 40% da Zelândia. Arqueologia

Região da Zealândia

Museum Østjylland

http://museumoj.randers.dk/FrontE
nd.aspx?id=22459

museu local - que abrange uma grande parte do Jytland.
Arqueologia

região central da Dinamarca

Nationalmuseet / National Museum of Denmark

http://natmus.dk/en/nationalmuseet
/nationalmuseet-prinsens-palae/

Museu Nacional de História cultural

Região da Capital da Dinamarca/Copenhague

museu local

North Denmark Region

Nordjyllands Historiske Museum
Nordjyllands Kystmuseum
Odense Bys Museer/Odense City Museums p.3
Ringkøbing Skjern Museums
Roskilde Museum
Rudersdal Museums

http://www.nordmus.dk/nordjyllandshistoriske-museum
http://www.kystmuseet.dk/

museu local com especialização em cultura costeira
museu local com locais diferenciados - que abrange a maior
http://museum.odense.dk/en
parte Fyen. Arquelogia p.4
museu local - que abrange uma grande parte do Jytland.
http://www.levendehistorie.dk/
Arqueologia
http://www.roskildemuseum.dk/engl museu local - 10 locais diferentes Arqueologia. Patrimônio
ish.aspx
Mundial (Catedral Roskilde)
http://museer.rudersdal.dk/FrontEn
museu local
d.aspx?id=118

North Denmark Region
Região Sul da Dinamarca
Região Sul da Dinamarca
Região da Zealândia
Região da Zealândia

Silkeborg Museum
Skanderborg Museum
Struer Museum
Svendborg Museum
Sydvestjyske Museer
Vejle Museerne
Vendsyssel Historiske Museum

http://www.museumsilkeborg.dk/De
fault.aspx?AreaID=13
http://www.skanderborgmuseum.dk
/
http://www.struermuseum.dk/engb/home.aspx
http://www.svendborgmuseum.dk/d
a/
http://www.sydvestjyskemuseer.dk/
Default.aspx
http://www.vejlemuseerne.dk/
http://www.vhm.dk/page.asp?object
id=673&zcs=2

museu local

região central da Dinamarca

museu local - arqueologia e história natural

região central da Dinamarca

museu local

região central da Dinamarca

museu local - arqueologia marítima

Região Sul da Dinamarca

museu local

Região Sul da Dinamarca

museu e arte local museu - muitos locais.

Região Sul da Dinamarca

museu local

região norte da Dinamarca

Vesthimmerlands Museum

http://www.vesthimmerlandsmuseu
m.dk/default.aspx?m=2&i=87

museu local

região norte da Dinamarca

Viborg Stiftsmuseum

http://www.viborgstiftsmuseum.dk/

local museum

Central Denmark Region

Vikingeskibsmuseet/The Viking Ship Museum

http://www.vikingeskibsmuseet.dk/

Ærø Museum

http://www.arremus.dk/

Øhavsmuseet

http://www.ohavsmuseet.dk/

museu local, arqueologia marítima

Região Sul da Dinamarca

Økomuseum Samsø

http://ecomuseum-samso.dk/

museu local

região central da Dinamarca

Østfyns Museer

http://en.ostfynsmuseer.dk/

Østsjællands Museum

http://www.kalklandet.dk/english

specialisations in vikings and viking ships. Maritime
archeology
museu local

Museu local e museu de arte com locais diversos
Investigação e atividades dentro histórico, Viking, Medievalhistória e arte.
museu local, história natural e Stevns Klint patrimonio
mundial

Região da Zealândia
Região Sul da Dinamarca

Região Sul da Dinamarca
Região da Zealândia

Museus de Arte
ARKEN

www.arken.dk/content/us

ARoS Aarhus Kunstmuseum / Aarhus Art Museum

www.en.aros.dk/

Bornholms Kunstmuseum/Bornholms Art Museum

www.bornholmskunstmuseum.dk/sekundaermenu/forside.aspx

Brandts

www.brandts.dk/

Den Hirschsprungske Samling/The Hirschsprung Collection

www.hirschsprung.dk/Default.aspx

Designmuseum Danmark/Design Museum Denmark p.5

www.designmuseum.dk/en

Esbjerg Kunstmuseum/Esbjerg Art Museum

www.eskum.dk/Default.aspx?ID=35
6

Frederiksberg Museums

www.stormp.dk/

Fuglsang Kunstmuseum / Fuglsang Art Museum

www.fuglsangkunstmuseum.dk/

Faaborg Museum

www.faaborgmuseum.dk/

arte Dinamarquês, Nórdica e internacional desde 1945
Arte dinamarquesa e internacional a partir de 1700 em
diante

Região da Capital da Dinamarca/Copenhague
região central da Dinamarca

Arte dinamarquesa e ofícios relacionados com a Bornholm
de 1800 em diante

Região de Bornholm

Arte dinamarquesa e internacional a partir de 1700 em
diante e da cultura visual contemporânea

Região Sul da Dinamarca

Museu de arte. Arte dinamarquesa em 1800

Região da Capital da Dinamarca/Copenhague

Design dinamarquês e internacional da a Idade Média em
diante p.6

Capital Region of Denmark/Copenhagen

Arte dinamarquesa e internacional a partir de 1920

Região Sul da Dinamarca

diversas localizações e foco: arte, sátira, Idade de Ouro,
Entretenimento no século 20.

Região da Capital da Dinamarca/Copenhague

arte Dinamarquesa de 1780-1960

Region zealand

A arte de 1885-1925 relacionadas com Fyn

Região Sul da Dinamarca

HEART/Herning museum of contemporary art

www.heartmus.com/herningmuseum-of-contemporary-art2878.aspx

Holstebro Kunstmuseum /Hoilstebro Art Museum

www.holstebrokunstmuseum.dk/en/ Arte dinamarquesa e internacional a partir de 1930. A arte
holstebro-kunstmuseum.aspx
tradicional de culturas não-européias.

J. F. Willumsens Museum

www.jfwillumsensmuseum.dk/index
.php?id=1&L=1

Kastrupgaardsamlingen /Kastrupgaard Collection

www.kastrupgaardsamlingen.dk/

KUNSTEN Museum of modern art Aalborg

kunsten@aalborg.dk,
www.kunsten.dk/en

KØS/Museum of Art in public spaces

www.koes.dk/en

Louisiana/Museum of Modern Art

www.en.louisiana.dk/

Museet for Samtidskunst/Museum of Contemporatory Art
The Museums in Horsens

www.museumjorn.dk/en/home.asp
?

Muse®um

www.museumsalling.dk/forside

Museum Sønderjylland

www.museum-sonderjylland.dk/

Nivaagaard Malerisamling /Nivaagaard Collection of Paintings

www.nivaagaard.dk/index.php?id=6
9&L=1

Ny Carlsberg Glyptotek

Ordrupgaard

Ribe Kunstmuseum / Ribe Art Museum p.7

Museu do artista dinamarquês JF Willumsen (1863-1958) e
sua coleção de arte pessoal (europeu, arte asiática e
Africano)
Museu de arte local com diff. exposições de arte. Coleção
de artes gráficas dinamarqueses e internacionais a partir de
1900 em diante.
Arte dinamarquesa e internacional a partir de 1900 em
diante
coleções e exposições de desenhos, modelos e outros
trabalhos preliminares para a arte em espaços públicos

Arte dinamarquesa e internacional desde 1945
Arte contemporânea dinamarquesa e internacional a partir
www.samtidskunst.dk/en
de 1960 em diante.
Museu de arte com uma Coletção e Exposições de arte
www.horsenskunstmuseum.dk/sw8
dinamarquês de 1800 em Diante - especialmente em 1900
722.asp
Diante

Museum Jorn

Randers Kunstmuseum / Randers Art Museum

Arte conceitual e experimental dinamarquesa e
internacional a partir de 1930

Museu do dinamarquês Asger Jorn artista (1914-1973) e os
Outros artistas Relacionados à Prática Artística Jorns
Diff. locais
Museu local e museu de arte
museu local com 20 locais diferentes Arqueologia, história
cultural, história natural, história da arte

região central da Dinamarca

região central da Dinamarca

Região da Capital da Dinamarca/Copenhague

Região da Capital da Dinamarca/Copenhague
região norte da Dinamarca
Região da Zealândia
Região da Capital da Dinamarca/Copenhague
Region zealand
Região central da Dinamarca

região central da Dinamarca
região central da Dinamarca
Regiãi sul da Dinamarca

Arte dinamarquesa e européia de 1400 em diante

Região da Capital da Dinamarca /Copenhague

www.glyptoteket.com/

Arte e artefatos a partir do início da história da
Mesopotâmia, Egito dos faraós, Grécia Antiga, Etruria e do
Império Romano, assim como a arte francês e dinamarquês
do século 19

Região da Capital da Dinamarca /Copenhague

www.ordrupgaard.dk/

Museu de arte. Arte dinamarquesa e francesa de 19 século 20

Região da Capital da Dinamarca /Copenhague

Arte dinamarquesa de 1800 em diante

Região central da Dinamarca

arte Dinamarquesa de 1700-1900 p.8

Região Sul da Dinamarca

www.randerskunstmuseum.dk/Fron
tEnd.aspx?id=1899
www.ribekunstmuseum.dk/index.ph
p/home

Skagens Museum

www.skagensmuseum.dk/

Museu local dos pintores dinamarquês Skagen (1870-1900)

região norte da Dinamarca

Skovgaard Museum

www.skovgaardmuseet.dk/uk.aspx

Museu dos artistas dinamarqueses na família Skovgaard e
outros artistas relacionados com a prática artística da
família (1850-1900)

Central Denmark Region

Statens Museum for Kunst/National Gallery of Denmark

www.smk.dk/en/

Sorø Kunstmuseum / Soroe Art Museum

www.sorokunstmuseum.dk/en

Thorvaldsens Museum

www.thorvaldsensmuseum.dk/en

Trapholt

www.en.trapholt.dk/

Vejen Kunstmuseum / Vejen Art Museum

www.vejenkunstmuseum.dk/

Principal museu de arte na Dinamarca. Arte europeia 13001800. Arte dinamarquesa e Nórdica 1.750-1.900. Arte
francesa 1900-1930. Arte dinamarquesa e Moderna
internacional (1900 em diante). Extensa coleção de
desenhos europeus e artes gráficas a partir de 1400 em
diante.
Arte dinamarquesa de 1700 em diante. Arte russa da 18701930 e ícone russo da 1500-1900
Museu do escultor dinamarquês Bertel Thorvaldsen (17701844) e sua coleção de arte pessoal (Antiquity,
renascentista e 1700-1800)
Dinamarqueses arte moderna e contemporânea, design e
artesanato
Arte dinamarquesa por volta de 1900

Capital Region of Denmark/Copenhagen

Região da Zealândia
Região da Capital da Dinamarca/Copenhague
Região Sul da Dinamarca
Região Sul da Dinamarca

Museus de Arte
Vejle Museerne / Museums of Vejle

www.vejlemuseerne.dk/

Vendsyssel Kunstmuseum / Vendsyssel Art Museum

www.eng.vkm.dk/

Vesthimmerlands Museum

Østfyns Museer /Museums of Oestfyn
Natural history museums
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Danish Museum of Hunting
and Forestry

museu e arte local museu. Arte dinamarquesa de 1850 em
diante e grande coleção de desenhos e artes gráficas
(Renascimento europeu e artistas dinamarqueses)

Arte e artesanato moderno dinamarquês relacionadas com
Vendsyssel
museu local com diferentes locais, história cultural e história
www.vesthimmerlandsmuseum.dk/
da arte
www.ostfynsmuseer.dk/

Museu local e museu de arte com diversos locais.
Investigação e atividades dentro histórico, Viking, Medievalhistória e arte.

Região Sul da Dinamarca

região norte da Dinamarca
região norte da Dinamarca

Região Sul da Dinamarca

www.jagtskov.dk/english/

Coleta de caça e silvicultura. dinamarquês após o
Iluminismo Época

Região da Zealândia

Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup / Danish Agricultural
Museum

http://www.glestrup.dk/en/home.aspx

museu nacional da agricultura, da cultura rural, a agricultura
devido às indústrias e da história cultural da refeição

Central Denmark Region

Fiskeri- og Søfartsmuseet/Fisheries and Maritime Museum

http://www.fimus.dk/en/

Pesca e museu marítimo, história natural

Região Sul da Dinamarca

Muse®um

www.museumsalling.dk/forside

Museum Sønderjylland

www.museum-sonderjylland.dk/

Naturama

www.naturama.dk/index.php/en/

Naturhistorisk Museum/Natural history Museum p.9
Skanderborg Museum

http://www.naturhistoriskmuseum.d
k/Default.aspx?AreaID=4
http://www.skanderborgmuseum.dk
/

Statens Naturhistoriske Museum / Natural History Museum of
Denmark

http://snm.ku.dk/english/

Østsjællands Museum

http://www.kalklandet.dk/english

Dif. localizações. Museu local e museu de arte
museu local com 20 localtions diff. Arqueologia, história
cultural, história natural, história da arte

região central da Dinamarca
Região Sul da Dinamarca

História natural Moderna

Região Sul da Dinamarca

Segunda maior museu de história natural na Dinamarca
p.10

região central da Dinamarca

museu local - arqueologia e história natural

região central da Dinamarca

O Jardim Botânico, o Museu Botânico e Biblioteca, o Museu
Geológico e do Museu Zoológico
museu local, história natural e Stevns Klint localpatrimônio
mundial

Região da Capital da Dinamarca/Copenhague
Região da Zealândia

