
Hvis du ønsker at ind- 

sætte baggrundsbillede 

Dette layout bruges  

til lyse billeder  

1. Klik i toppen på den  

hvide baggrund  

2. Åben ImageShopper  

3. Vælg billede 

4. Brug ‘Beskær værktøjet’ fra 

billedeværktøjsmenuen for at 

ændre størrelse og flytte fokus 

5. Højreklik på billedet  

og placér bagerst 

 

Ændre farve på rammen 

1. >Design 

2. >Farver 

3. Højreklik på en af SMKs 

farveskemaer 

 

 

 

 

4. Applicér på valgt dia eller 

Applicér på alle dias 



Hvis du ønsker at ind- 

sætte baggrundsbillede 

Dette layout bruges  

til lyse billeder  

1. Klik i toppen på den  

hvide baggrund  

2. Åben ImageShopper  

3. Vælg billede 

4. Brug ‘Beskær værktøjet’ fra 

billedeværktøjsmenuen for at 

ændre størrelse og flytte fokus 

5. Højreklik på billedet  

og placér bagerst 

 

Ændre farve på rammen 

1. >Design 

2. >Farver 

3. Højreklik på en af SMKs 

farveskemaer 

 

 

 

 

4. Applicér på valgt dia eller 

Applicér på alle dias 



Hvis du ønsker at ind- 

sætte baggrundsbillede 

Dette layout bruges  

til lyse billeder  

1. Klik i toppen på den  

hvide baggrund  

2. Åben ImageShopper  

3. Vælg billede 

4. Brug ‘Beskær værktøjet’ fra 

billedeværktøjsmenuen for at 

ændre størrelse og flytte fokus 

5. Højreklik på billedet  

og placér bagerst 

 

Ændre farve på rammen 

1. >Design 

2. >Farver 

3. Højreklik på en af SMKs 

farveskemaer 

 

 

 

 

4. Applicér på valgt dia eller 

Applicér på alle dias 



Hvis du ønsker at ind- 

sætte baggrundsbillede 

Dette layout bruges  

til lyse billeder  

1. Klik i toppen på den  

hvide baggrund  

2. Åben ImageShopper  

3. Vælg billede 

4. Brug ‘Beskær værktøjet’ fra 

billedeværktøjsmenuen for at 

ændre størrelse og flytte fokus 

5. Højreklik på billedet  

og placér bagerst 

 

Ændre farve på rammen 

1. >Design 

2. >Farver 

3. Højreklik på en af SMKs 

farveskemaer 

 

 

 

 

4. Applicér på valgt dia eller 

Applicér på alle dias 



Hvis du ønsker at ind- 

sætte baggrundsbillede 

Dette layout bruges  

til lyse billeder  

1. Klik i toppen på den  

hvide baggrund  

2. Åben ImageShopper  

3. Vælg billede 

4. Brug ‘Beskær værktøjet’ fra 

billedeværktøjsmenuen for at 

ændre størrelse og flytte fokus 

5. Højreklik på billedet  

og placér bagerst 

 

Ændre farve på rammen 

1. >Design 

2. >Farver 

3. Højreklik på en af SMKs 

farveskemaer 

 

 

 

 

4. Applicér på valgt dia eller 

Applicér på alle dias 

FF: Fund & Fortidsminder (The National Monument Record) 

 

The Agency for Palaces and 

Culture (Slots- og 

Kulturstyrelsen) 

FBB: Fredede og Bevaringsværdige Bygninger 

(Listed and protected Buildings) 

 http://slks.dk/om-slots-og-

kulturstyrelsen/kulturarvsdatabaserne/til-udviklere/webservices/ 

• WMS/WFS 

• REST service 

• Data download (shape, tab, csv format) 

• WMS/WFS 

• REST service 

• Data download (csv format) 
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Dataset 

 

31. august 2016 
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Elmgreen & Dragset, HAN, 2012. Foto: Torben Petersen

DANISH ARTS FOUNDATION



THE COLLECTION / SAMLINGEN

NEED TO KNOW: THREE DIFFERENT SCHEMES

▸ Site-specific Art in Public Spaces  
Big co-funded art projects. Site specific in nature, and often sculptural 
or building integrated art. 

▸ The Long-term Loan of Artworks  
Artworks purchased by the foundation with a two-folded goal: Support 
contemporary Danish artists / art of high quality and make it possible 
for everyone to meet art of high quality in their daily lives. 

▸ The Jewelry Loan 
Contemporary Danish Jewelry art / design, can be loaned by the 
public, artists and for film/TV.  



50+ YEARS OF 
DANISH PUBLIC 
ART FUNDING 
AND ART HISTORY



13.000+ ART 
PIECES IN THE 
PUBLIC SPACE



17.000+ 
PICTURES, 
DOCUMENTS, 
SOUND & VIDEO



THE DATA



DATA - VORES.KUNST.DK

TILGÆNGELIGE DATA / AVAILABLE DATA
‣ ARTIST incl. gender and age 

‣ MEDIA - Pictures on most, sound and video 
on some 

‣ DIMENSIONS - fx height, width, dept 

‣ TITLE 

‣ MEDIUM - materials in free text 

‣ TYPE - fx painting, sculpture etc. 

‣ DATE - creation date 

‣ REFERENCE-NUMBER: Year of purchase and 
serial number for purchased works 

‣ OBJECT ID - System ID for  

‣ DEPARTMENT - Affiliated committee/scheme

‣ TEXTS - On a part of the works 

‣ AVAILABLE FOR LOAN

‣ LOCATION incl. name, institution type, 
streetname, number, zip, region, 
municipality, longitude/latitude

‣ COLLABORATION PARTNERS

‣ MUSEUM PIECES: If the works have been 
taken out for the national collection

‣ IF AVAILABLE FOR LOAN

‣ IF  IMMEDIATLY AVAILABLE TO THE PUBLIC 

‣ COMMITTEE: When the committee changed 

‣ ECONOMY/PRICE: Purchase price and 
funding please ask

http://vores.kunst.dk


DATA - VORES.KUNST.DK

THIS YEARS CHALLENGES

‣ How do we mediate? Art in public spaces is a spatial 
phenomena - how do we  

‣ How do we engage? 

‣ What stories of Danish art history and public art funding 
are yet to be told?

http://vores.kunst.dk


ENIGMA 
Museum for post, tele & kommunikation 



Danmarks frimærke database  
 

A complete collection of Danish stamps published 1851-present 
Online: http://frimaerker.ptt-museum.dk 
 
Including data on: 
/ Year of publishing 
/ Artist 
/ Picture subject 
/ Printing technique 
/ Printed value 
/ Etc. 
 
CSV/SQL database:  
https://www.dropbox.com/s/l0pp1hl9rqqvzxz/frimaerker.sql?dl=0 
JPG files of all scanned stamps (request by email)    
 

http://frimaerker.ptt-museum.dk/
http://frimaerker.ptt-museum.dk/
http://frimaerker.ptt-museum.dk/
https://www.dropbox.com/s/l0pp1hl9rqqvzxz/frimaerker.sql?dl=0


Objects 

4 x Magneto tablephone (1935) 
2 x switchboard  



Hello operator  

http://lazerwalker.com/hellooperator 



Contact 

Tine Stevnhoved, Exhibition editor 

ts@ptt-museum.dk  

 

mailto:ts@ptt-museum.dk
mailto:ts@ptt-museum.dk
mailto:ts@ptt-museum.dk


Dataset 1: Broadcast schedule  

• Schedule for TV and Radio programs from 1925-1984.  

• Example: 

 

13-09-2016 Hack4DK 2016 DR  1 



Dataset 1: Broadcast schedule  

• Data incl. reference to pictures 

 

 

 

 

13-09-2016 Hack4DK 2016 DR 2 



Dataset 2: Metadata extract from the DR archive 

• Information about 1,1 mill programs, covering dates from 
1930’ies to 2007 

 

 

 

13-09-2016 Hack4DK 2016 DR 3 



Dataset 3: DR photographs with tags 

• 77.000 historical still pictures from DR productions 

 

 

 

13-09-2016 Hack4DK 2016 DR 4 



Dataset 3: DR photographs with tags 

• This year including 50.000 crowdsourced tags 

 

 

 

13-09-2016 Hack4DK 2016 DR 5 



DATASET @ DFI 
 
DANISH FILM INSTITUTE 

Thomas Christensen 



NATIONAL FILM DATABASE: 

WWW.DFI.DK/FaktaOmFilm.aspx 
(www.dfi.dk/FaktaOmFilm/Om-Filmdatabasen/Aaben-dataadgang-til-

Filmdatabasen.aspx) 

 

DENMARK ON FILM: 

WWW.DANMARKPAAFILM.DK 
 

http://www.dfi.dk/FaktaOmFilm/Om-Filmdatabasen/Aaben-dataadgang-til-Filmdatabasen.aspx
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http://www.dfi.dk/FaktaOmFilm/Om-Filmdatabasen/Aaben-dataadgang-til-Filmdatabasen.aspx
http://www.dfi.dk/FaktaOmFilm/Om-Filmdatabasen/Aaben-dataadgang-til-Filmdatabasen.aspx
http://www.dfi.dk/FaktaOmFilm/Om-Filmdatabasen/Aaben-dataadgang-til-Filmdatabasen.aspx
http://www.dfi.dk/FaktaOmFilm/Om-Filmdatabasen/Aaben-dataadgang-til-Filmdatabasen.aspx
http://www.dfi.dk/FaktaOmFilm/Om-Filmdatabasen/Aaben-dataadgang-til-Filmdatabasen.aspx


NATIONAL FILMOGRAPHY / FILM DATABASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000+ still photographs 

1000+ film posters 

1000+ printed film programs 

 





50+ HOURS FOOTAGE 1905-1965 

 

500 GEOLOCATED CLIPS 

 



























WWW.DANMARKPAAFILM.DK 

 

WWW.DFI.DK/FaktaOmFilm.aspx 
(www.dfi.dk/FaktaOmFilm/Om-Filmdatabasen/Aaben-dataadgang-til-

Filmdatabasen.aspx) 


